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SZOBOSZLAI-KISS KATALIN

A filozófia első megújítói, 
a szofisták

I. Bevezetés
Szofista mozgalomnak a Kr. e. 5. századi Athénban 

kibontakozó szellemi irányzatot nevezzük, amelyről az 
utókor megítélése többnyire ambivalens, sőt általában 
elmarasztaló. A szofisták kortársaikkal, a természetfilo-
zófusokkal ellentétben ugyanis nem váltak az antik filo-
zófiát kedvelők vonzó kutatási témájává; annak ellenére 
igaz ez, hogy a görög filozófia tudománnyá érése éppen 
a szofista hagyománynak köszönhető. Tanulmányom 
első részében a Kr. e. 5. századi Athénban működő szo-
fista bölcselő típus bemutatására vállalkozom, ezt köve-
tően tanítói mesterségük és módszerük felkutatására teszek 
kísérletet, végül pedig két közismert szofista filozófiai prob-
lémát vázolok, a nomosz-phüszisz antitézist és a homo 
mensura tételt.

***

A szofistákról minden általános filozófiatörténeti kézi-
könyv1 egyértelműen fogalmaz: pénzért érvelés tudomá-
nyára oktató, utazó tanítómesterek, akik a retorika segít-
ségével a hamis ügyet képesek az igaz színében feltün-
tetni, elvetik a vallást, és a tagadják az abszolút morá-
lis értékeket. A kép azonban hiányos. Ha csupán a fenti 
definíciót ismernénk a szofistákról, nem valószínű, hogy 
késztetést éreznénk kutatásukra. A képet élesítenünk kell, 
ugyanis a szofisták nagyban hozzájárultak a görög filozó-
fiai gondolkodás megszületéséhez. Az itt következő beve-
zetőben arra teszek kísérletet, hogy a méltatlanul elhanya-
golt szofistákról valós képet nyerjünk. 

„Nagyon óvatosnak kell lennie az embernek, ami-
kor ismeretlen létére sorra veszi a jelentősebb városokat, 
és mindenütt arra akarja rábeszélni a legderekabb ifja-
kat, hogy hagyják ott a többiek társaságát – akár roko-
nok, akár idősebbek vagy ifjabbak ezek –, és csatlakoz-
zanak hozzá, hogy a vele való jelenlét által derekabbá 
váljanak. Hiszen aki ilyet tesz, nem csekély irigységet, 
rosszindulatot és ellenségeskedést ébreszt magával szem-
ben. Ezért is állítom, hogy a szofisztika ősrégi mesterség, 
csakhogy azok, akik annak idején foglalkoztak vele, fél-
tek e név ellenszenves mellékízétől, és a dolog elleplezé-
sére különféle álarcok mögé bújtak.”2 Platón jellemzése 
és elmarasztaló véleménye a szofista filozófusok hagyo-
mányának szinte nyomtalan elmúlását eredményezte. 
Kutatásuk, műveik megőrzésének igénye nem vált céljá-
vá a doxográfusoknak. Töredékeik egybegyűjtése is csak 
működésük után jóval később, a Kr. u. 2. században tör-
tént meg,3 amikor a szofista filozófia reneszánszát élte a 

  1 A szofistákról kialakult kép újrarajzolásának recepcióját lásd bőveb-
ben:  Bárány István, Szofisták Athénban: egy angol liberális látomá-
sa, Ókor, V. évfolyam 1., 44–49. o.

  2 Platón, Prtótagorasz, 316c5. Faragó László fordítása.
  3 Flavius Filostratus (170–247) gyűjtötte össze a szofista filozófusok 

tanításait Szofisták élete című művében.

római műveltek körében. Gyérnek tekinthető forrásanyag-
gal van dolgunk, direkt idézeteket Platón és Arisztotelész 
hagytak ránk. A hellenizmus korából két fontos forrás 
ismert: az egyik Sextus Empiricustól származik, aki egy 
anonim szerző művét közli, amely a Disszoi Logoi címet 
viseli; a másik Iamblikhosz Protreptikosz című műve, 
amely köztudomású, hogy egyfelől Arisztotelész elveszett 
Protreptikoszából tartalmaz részleteket, másfelől viszont 
egy terjedelmesebb 5. századi görög szöveg másolatát is, 
amelynek szerzője szintén ismeretlen, de egyértelműen 
szofisztikus irat.4 A szofistákat kutatni nem egyszerű fel-
adat, egyrészt a források minimális száma miatt, ugyan-
is a preszókratikus filozófusok hagyományához képest is 
csekély eredeti forrás maradt ránk, másrészt pedig a hite-
lesség okán. Szókratész tanítványai, Platón és Xenophón 
szofista filozófusokat illető negatív kritikái miatt komoly 
nehézséget jelent a valódi szofista filozófia és filozó-
fus körvonalazása. Platón többnyire bosszantó, önmagát 
kiválóságként bemutató bölcselőnek festi le a szofistá-
kat, minden tekintetben ellenszenves, sőt ártalmas figu-
rákként ragadja meg jellemüket, velük szembe a való-
di bölcset, Szókratészt állítva. Szókratész a platóni dialó-
gusok alapján lényegében arra törekszik, hogy elválasz-
sza és megkülönböztesse magát a szofistáktól, erre való 
igénye nyilvánvalóan tanítási gyakorlatuk különbségei-
vel magyarázható. Szókratész ingyen és elitista módon 
válogatott beszélgetőtársat, csak a megfelelő észbeli és 
morális képességgel rendelkezőkkel beszélgetett, a szo-
fisták viszont bárkit oktattak, aki megfizette a tandíjat. 
Szókratészt nyilván nem a pénzkeresés vagy az üzle-
ti lehetőség kihasználása zavarta, hanem a gyakorlat-
ból következő morális probléma, hogy vajon szabad-e 
eszessé tenni a morálisan gyengébb jellemű tanítványt. 
Közismert tény, hogy a szofisták negatív megítélése első-
sorban Platón szavainak köszönhető, talán nem is annyi-
ra az alapján, amit róluk mondott, hanem inkább a haté-
kony ellenük való beszédének. Platón ítélete a 19. száza-
dig hatott, csupán az elmúlt százötven évben tapasztalha-
tó a szofista filozófusok „rehabilitációja.”5

A szofista filozófus típusát a korabeli Athén politi-
kai berendezkedése és életmódja szülte, amikor az athéni 
polgárok legfőbb tevékenysége a polisz intézményeinek 
működtetése volt, a népgyűléseken való részvétel, az ítél-
kezés, a törvényalkotás, a város irányítása minden athéni 
férfi kötelességét és feladatát jelentette. A szofista pedig 
éppen ebben volt tehetséges, felismerte az üzleti lehető-
séget, pénzért tanította a hozzá csapódott tanítványokat, 
meglátásom szerint azonban ez az üzleti szemlélet nem 
változtathat azon a tényen, hogy a szofista filozófus épp-
úgy nevelő és tanító volt, miként Szókratész vagy Platón. 

  4 G. B. Kerferd, A szofista mozgalom, Osiris, 2003. 72. o.
  5 Giovanni Reale, Isatoria filosofiei antice 2., Sofişti, Socrate şi mici 

socratici, Galaxia Guttenberg, 2008. 32. o.
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A mozgalom leghíresebb képviselői Prótagorasz6 (Kr. e. 
480–410), leontinói Gorgiász (Kr. e. 485–380), rhamnuszi 
Anthiphón (Kr. e. 480–400), keószi Prodikosz (Kr. e. 
460–399), Hippiász, Thraszümakhosz, Kalliklész, vala-
mint Kritiász, Platón nagybátyja, aki 404-ben Athénban a 
30 zsarnok testületének tagja volt.

A szofista filozófusok elsősorban a platóni negatív 
jellemzések okán nem váltak népszerű kutatási témákká 
egészen a késő antikvitás koráig, de túlzás volna azt állí-
tanunk, hogy a szofisták elhanyagolható korszakát jelen-
tik a görög filozófiának, ők is fontos szereplői a filozó-
fiatörténetnek. A szofista mozgalom eredetisége azon a 
ponton is tetten érhető, hogy a filozófia első megújítását 
a szofista filozófusoknak köszönhetjük, új témákat, új 
vizsgálódási területeket kezdtek kutatni, lényeges, hogy 
szemléletükben fontos filozófiai problémává vált az 
ember. Míg a természetfilozófusok a világ keletkezésé-
re, működésére keresték a választ, addig a szofistákat az 
ember és környezete, a viselkedési és a társadalmi szabá-
lyok eredete és működése foglalkoztatta. De vajon minek 
a következményeként jelent meg a filozófiai fordulat? 
A választ a görög városállamok, különösen Athén poli-
tikájában találjuk meg. A görög–perzsa háborúkat (Kr. 
e. 500–449) követően megváltozott a polisz szerkeze-
te. A keleti ellenség fenyegetésének megszűnése lehető-
séget teremtett egy stabil gazdasági és politikai rendszer 
megszilárdulására. Azt lehet mondani, hogy a perzsák 
legyőzését követő időszak nem csak békét, de kulturá-
lis értelemben is jól-létet hozott. A fölényes győzelem-
mel záruló szalamiszi csatát (Kr. e. 480) követően Athén 
gyakorlati értelemben is hadiközponttá nőtte ki magát,7 
hajóflottája verhetetlennek bizonyult. A háborút köve-
tő időszakban Athén egyre inkább a görög városállamok 
hatalmi központjává vált, a déloszi szövetséget (Kr. e. 
447) követően pedig már egyértelműen a legfontosabb 
görög polisz. Ebben az időszakban Athén új városve-
zetési gyakorlatot honosít, a szabad polgárok ural-
mát, a demokráciát. A tanulmány keretei nem adnak arra 
lehetőséget, hogy a fényes demokrácia megszületéséhez 
vezető folyamatokat feltárjuk és elemezzük, de fontos-
nak találom hangsúlyozni, hogy Kleiszthenész reformjai 
(Kr. e. 508), majd pedig követője, Periklész felvilágosult 
államvezetési elképzelései direkt módon járultak hozzá 
az athéni demokrácia (Kr. e. 495–429) megszületéséhez 
és működtetéséhez.8 Az új városállamtípus új vezetési 
módot igényelt, ami végül is új problémákkal és új meg-
oldásokkal is járt. A változások eredményeként a polisz 
polgára, a hétköznapi ember céljai is megváltoztak, egy-
szerre volt szabad és mégis számos kötelességgel ter-
helt. Az athéni demokrácia (polisz) polgárának legfonto-
sabb napi tevékenysége a város intézményeinek működ-
tetése volt, a népgyűlésen, a népbíróságon való részvétel 
éppolyan elvárássá vált, mint a vallási ünnepeken vagy 
egyéb kevésbé fáradságos közösségi munkákban való 
részvétel. Az athéni szabad férfi politikussá vált, foglal-
kozását pedig nem hanyagolhatta el, munkája nem csu-
pán saját érdekeit, de a városközösségét is szolgálta. A 

  6 Prótagorasz elsőként nevezte magát szofistának. Lásd: Platón, 
Prótagorasz, 349a2–4.  

  7 Szabó Árpád, Periklész kora, Magvető Kiadó, 1977. 71.
  8 Periklész személye a szofista filozófia megértése és értékelése szem-

pontjából is különösen fontos, ezért érintőlegesen a politikus tevé-
kenységéről a következőkben még lesz szó.

„polgárfoglalkozás” megjelenése egy olyan mesterség 
megszületését eredményezte, amely a filozófia közvet-
len hasznosságát is igazolta, szükség volt a mesterséget 
oktató filozófusokra. A szofisták városállamról városál-
lamra járva toborozták tanítványaikat, és munkájuk leg-
fontosabb célja tehetséges poliszpolgárok nevelése volt. 
Az új mesterséget a demokrácia szülte, a nevelő filozó-
fusok, a szofisták legfőbb célja pedig a megrendelő igé-
nye szerint kiváló szónokok, ügyes-bajos hivatali, bíró-
sági ügyeiket remekül intéző polgárok nevelése volt. A 
szofisták ilyen értelemben az első professzorok, akik tár-
sadalmi igényből fakadóan előre megszerkesztett tanme-
net szerint oktatták az ifjakat. 

II. Ki a szofista?
1. A szofisztész jelentéséről

A szofista jelző filozófusra való alkalmazása már az 
antikvitásban negatív jelzőnek minősült, de az első filo-
zófiatörténeti kézikönyvek is,9 lényegében Platón és 
Arisztotelész tekintélyt tisztelő véleménye alapján, ellen-
szenves, a szócsavarás művészeiként jellemzik a szofis-
tákat. Valóban a szofisztész kifejezés eredendően kevésbé 
jelentett bölcseletet kedvelőt, első jelentése szerint nem 
is mutat közös területet a filozófiával, szó szerinti for-
dításban szakértőt jelent, éppen ilyen értelemben hasz-
nálták egy-egy mesterséget, tevékenységet professzioná-
lis szinten művelő szakember megjelölésére. Ilyen érte-
lemben szofisztésznek nevezhetünk egy péket, aki a leg-
kiválóbb kenyeret süti, vagy egy sportolót, aki a leggyor-
sabb az olümpiai versenyfutásban. E kifejezést az 5. szá-
zadban a bölcseletet művelők mesterségére, azaz a filozó-
fusokra is elkezdték alkalmazni. Lényegében szofisztész 
tehát az, aki valamilyen sajátos tevékenység, mester-
ség tekintetében profi, de később Szókratész hatásá-
ra a név negatív fennhangot kapott, ezért hanyagolták a 
szofisztész eredeti jelentése szerinti használatát, inkább 
vált szitokszóvá, mint pozitív jelzővé. „Ezért is állí-
tom, hogy a szofisztika ősrégi mesterség, csakhogy azok, 
akik annak idején foglalkoztak vele, féltek e név ellen-
szenves mellékízétől, és a dolog elleplezésére különféle 
álarcok mögé bújtak. Egyesek, mint például Homérosz, 
Hésziodosz és Szimónidész a költészettel leplezték magu-
kat, mások viszont, mint például Orpheusz és Muszaiosz 
mindenféle vallásos szertartással és jövendöléssel, sőt, 
mint észrevettem, néhányan testgyakorlással is: így pél-
dául a tarentumi Ikkosz és a korábban Megarában élt 
szélümbriai Hérodikosz, akit mindmáig egyetlen szofistá-
nak sem sikerült felülmúlnia. A zene álarcával a ti polgár-
társatok, Agathoklész, ez a kiváló szofista, leplezte magát; 
aztán a keoszi Püthokleidész és sokan mások. Mindezek, 
ismétlem, a szofisztikával szemben táplált előítélettől tart-
va használták cégérül az említett mesterségeket.”10

A továbbiakban vizsgáljuk meg alaposabban, miért 
vált oly negatív jelzővé a szofista név, tévedés volna 
ugyanis azt feltételeznünk, hogy csupán Szókratész és 
Platón ítélete miatt. Ha rávilágítunk arra, hogy miben 
is mutattak professzionalizmust a szofisták, könnyedén 

  9 Steiger Kornél, A szofista filozófia, Atlantisz, 1993. 163. o. 
10 Platón, Prtótagorasz, 316c5, Faragó László fordítása.
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beláthatjuk, hogy maguk a szofisták is adtak elegendő 
alapot arra, hogy különcségükkel, vitastílusukkal ellen-
szenvet váltsanak ki környezetükben, tehetségük a szó-
csavarás művészetében csúcsosodott ki. Arisztotelész 
külön művet szerkesztett a szofisták érveinek kritikájá-
hoz, melynek címe Szofisztikus cáfolatok, latin fordítá-
sa fallacia, ami csalárd megtévesztést jelent. A nyelvi 
formájú szofizmák közül csupán egyet, a kétértelműség 
(amphibolia) példáját szemléltetném, hogy megértsük a 
stílusuk okozta visszatetszést, és már ez önmagában elég-
séges lesz annak érzékeltetésére, hogy egy szofistával vitá-
ba szállni nem jelenthetett kellemes időtöltést, kivéve, ha 
nem még tehetségesebb szofista az illető. Íme, csupán egy 
szofista szócsavarás: „Helyes dolog, ha valaki a mestersé-
gét gyakorolja. A mészáros mestersége a vágás és a nyú-
zás. Tehát a mészáros vágása és nyúzása helyes dolog.”11 
A birtokos eset miatt kétértelműséget látunk a szöveg-
ben; de fontos leszögezni a szofisták védelmében, hogy 
az ehhez hasonló érveik a nyelvi megfogalmazás pontat-
lanságáról szóltak, nem a vitapartner megsemmisítéséről, 
bár ez utóbbi sajnálatos mellékhatása volt módszerüknek. 
Szintén védelmükben állítható, hogy olyan nyelvelméleti, 
szemantikai problémákra utaltak érvelésükben, amelyek-
kel a filozófia 20. századi képviselői kezdtek el foglal-
kozni. Negatív megítélésük elsősorban a fentihez hasonló 
retorikai látványosságok módszere miatt alakult ki, azzal 
is vádolták őket, hogy akár a valóságot is képesek voltak 
feladni, hogy egy vitában felülkerekedjenek. Platónt idé-
zem: „A valószínűt többre kell becsülni az igaznál, s ők 
azok, akik a szó hatalma által a kicsit nagynak, a nagyot 

11 Steiger Kornél, A szofista filozófia, Atlantisz, 1993.  174. o.

meg kicsinynek tüntetik fel. Az újdonságot archaizálva, a 
régit meg modernizálva adják elő, és kitalálták, hogyan 
lehet bármely tárgyról kurtán avagy végtelenül hossza-
dalmasan beszélni.”12 El kell ismernünk, hogy az ilyen 
vitapartner valóban ellenszenves és kellemetlen szemé-
lyiségnek tekinthető. 

Platón A szofista című dialógusban Theaitétosz és a 
vendég beszélgetésében hat módon mutatja be a szofistát, 
ezzel gyakorlatilag végső ítéletet is mond a szofista filo-
zófusokról, ugyanis véleménye nagymértékben befolyá-
solta az utókort. A jellemzés az alábbi pontok köré gyűjt-
hető: a pénzért való oktatás, az önreklámozás, a szócsa-
varás művészete és a tudósként való önmeghatározás. 
„Először is tehát álljunk meg, hogy lélegzetet vegyünk és 
pihenés közben adjunk számot önmagunknak, hogy hány-
féle alakban mutatkozott előttünk a szofista. Úgy vélem, 
először úgy találtuk, hogy haszonlesésből gazdag ifjak-
ra vadászik. … Másodszor pedig, hogy a lélek hasz-
nálatára szánt ismeretekkel űz nagyban kereskedést…. 
Harmadjára viszont nem úgy tűnt-e fel, hogy kiskereske-
dést folytat ugyanezekkel az árukkal?... Igen, sőt negyed-
szer meg úgy tűnt elénk, mint ismeretek önelárusítója. … 
Helyesen emlékszel vissza. Az ötödik változatára én pró-
bálok visszaemlékezni: a küzdőmesterség körében mint az 
érvelés bajnoka mutatkozott, aki a vitatkozás művészetét 
sajátította ki. … Valóban így volt. … A hatodik megjele-
nési formája vitás volt, mégis elismertük ezt az igényét is, 
amennyiben úgy írtuk le, mint aki megtisztítja a lelket az 
ismereteknek útjában álló hiedelmektől.”13 

12 Platón, Phaidrosz, 267a6–b8. Kövendi Dénes fordítása.
13 Platón, A szofista, 231d-e. Kövendi Dénes fordítása.

Tolnay Imre festménye
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soknak, fizikusoknak nevezi őket,15 tekintettel arra, hogy 
a mozgás okának definiálásáról megfeledkeztek, csupán a 
fizikai világ kialakulására, működésére figyeltek. Az első 
bölcsek elitisták voltak, beszélgetőpartnereiket megválo-
gatták, általában csak egyetlen tanítvány társaságát, a leg-
tehetségesebbét tűrték meg, vele baráti viszonyt ápoltak, 
ingyen tanították, nem utazgattak újabb elméletek felku-
tatása, tudásszerzés céljából sem, nem írtak szerkesztett 
tankönyveket, inkább költői eszközökkel éltek gondola-
taik kifejtésekor.

A szofisták a fent ismertetett jegyeket egyáltalán nem 
mutatják. Vándortanítók voltak, nem egyetlen városál-
lamban működtek, időközönként áthelyezték székhelyü-
ket, nyilvánosan toborozták tanítványaikat, nem csupán 
egyetlen tanítványt neveltek, ráadásul pénzért oktattak, 
megkülönböztetésül az átlagpolgároktól, fellépőruhát 
viseltek. A filozófiai témáikat tekintve is változást látunk, 
már nem a természet a kutatási téma, hanem az ember, a 
poliszban élő ember és viselkedési szokásai, a társadalmi 
együttlét szabályai. Meglátásom szerint a valódi filo-
zófiai témák első művelői ők: az etika, a társadalomfilo-
zófia, a jogelmélet, a nyelvelmélet, a retorika és a logi-
ka a szofisták hagyományából született. Természetesen 
nem állítható, hogy a természetfilozófusok nem érintet-
ték a felsorolt filozófiai témákat, de tény, hogy nem szer-
kesztettek kézikönyveket vagy tankönyveket e tárgykö-
rökben, ahogyan az a szofisták esetében tapasztalható. 
Platón A szofistában a negyedik szofistajegyként írta ezt 
le, ahol „önelárusító”-nak nevezi a szofistát, az önreklá-
mozásnak ez a módja manapság nagyon is bevett szokás, 
ám Platón a bölcsesség/tehetség áruként történő reklá-
mozását visszataszítónak találta. Gondoljunk bele, miként 
reagálna ma Platón az egyetemek reklámozási gyakorla-
tára, ha már egyetlen tanár autopromóciója nem nyerte el 
tetszését. A reklámozás, lássuk be, sikerhez vezet, ha jól 
alkalmazzák. A szofisták pedig ebben is profiknak bizo-
nyultak. Amint lezajlott a látványos és különleges effek-
tusokkal színezett szofista előadás, az összecsődült tömeg 
azonnal hírül vitte a poliszban, hogy szofista vendég érke-
zett. Ezt követően a szofistának már más dolga nem volt, 
mint várni a felkérésekre, aki ugyanis úgy vélte, hogy 
gyermeke rászorul a továbbképzésre, felbérelte házitaní-
tónak súlyos tandíj fejében. A szofista mesterségére a gaz-
dasági stabilitás éveiben egyre inkább igény mutatkozott.

Amint láttuk, Athén a természetfilozófusok esetében 
nem volt vonzó, ez talán azzal magyarázható, hogy Athén 
a fizikusok korában még nem volt befolyásos állam, 
éppen a szofisták tevékenységének idejére esik Athén 
megerősödése, ezzel magyarázható tehát, hogy lassan a 
szofisták kedvelt központjává éppen Athén vált. Athénba 
való érkezésüknek mindemellett egy másik oka is volt, 
maga Periklész. A szelíd zsarnok tudománykedvelő, filo-
zófus államférfiként is jellemezhető, nyíltan kedvelte a 
szofistákat, talán azért is, mert saját házitanítója is szo-
fista volt, Damón.16 A szofisták Periklész idejében biz-

15 Arisztotelész preszókratikus filozófusokat bemutató nézetei a Meta-
fizika első könyvében olvashatók.

16 Plutarkhosz, Periklész, 4. „Periklészt zenére, mint legtöbben állítják, 
Damón tanította (nevének első szótagját állítólag röviden kell ejte-
ni), Arisztotelész szerint azonban Püthokleidésztől kapta zenei tu-
dományát. Damón különben nagyon népszerű szofista is volt, aki a 
zeneoktatást csak arra használta fel, hogy igazi tudományát elrejt-
se az emberek elől, és Periklészt úgy edzette a politikai küzdelmek-

2. A természetfilozófusok és a szofisták 
összehasonlítása

Talán akkor járunk el legszerencsésebben a szofisták 
bemutatásakor, ha első körben a közvetlen elődeikként 
ismert természetfilozófusokkal hasonlítjuk őket össze. A 
Szókratész előtt tevékenykedő természetfilozófusok a szo-
fistáknak nem feltétlenül voltak kortársai, hiszen az első 
filozófusoknak is nevezett preszókratikus bölcsek a Kr. e. 
7. században, de legfőképpen a 6–5. században működ-
tek, a szofisták viszont lényegében csupán az 5. század 
második felében tevékenykedtek. Ahhoz, hogy világosan 
megértsük, miért is váltak tényleges különcökké, a ter-
mészetfilozófiát kell bemutatnunk. Nem áll módunkban 
bővebben tárgyalni a preszókratikus bölcseket, de rövi-
den vállalkozhatunk rá. Az első filozófusként a milétoszi 
Thálészt (Kr. e. 640–545) jegyezzük, aki egyszerre volt 
csillagász, hadmérnök és filozófus. Zsenialitása elsősor-
ban matematikai elgondolásaiban nyilvánult meg, első-
ként adott racionális és nem vallási, mitológiai magyará-
zatot a világ keletkezésére. Elképzelése szerint minden a 
vízből származik, hiszen a víz az élet szükséges és elen-
gedhetetlen feltétele. Egész életében egyetlen városál-
lamban, a Kis-ázsiai Milétoszban működött, ott válasz-
tott magának követőt, tanítványt. Anaximandrosz (Kr. e. 
609–549) mesteréhez hasonlóan természetfilozófiai prob-
lémákkal foglalkozott, de Thálész megoldását a világ 
keletkezéséről továbbgondolva, valami elvont, meghatá-
rozatlan, állandóan változó anyagot tekintett a világ alap-
anyagának. Anaximandrosz tanítványa szintén miléto-
szi volt, Anaximenész (Kr. e. 585–527), aki viszont a két 
nagy előd felvetését nem átallott visszautasítani és egy 
harmadik megoldással rukkolt elő, ő a levegőt tette meg 
princípiumnak. Csupán e néhány soros ismertetés alap-
ján is összegezhetők a természetfilozófusok jellegzetes-
ségei. Egyetlen városállamban működtek, kutatási tár-
gyuk a természet, és legfőképpen annak létrejötte, ős- 
okokat kutatnak, amit görögül arkhénak, latinul princí-
piumnak nevezünk. A mindenség okának definiálásakor 
többnyire materiális alapot feltételeznek, mely matéria 
minden természetfilozófusnál más és más. Az eleai isko-
la képviselői a kolophóni Xenophánész (Kr. e. 580–485), 
az eleai Parmenidész (Kr. e. 540–501), és az eleai Zénón 
(Kr. e. 495–430) inkább elvont metafizikai alapot defini-
ál tak, míg a pütagóreusok a számarányokban megmutat-
kozó szépséget, aztán az 5. századi filozófusok többnyi-
re szimbólumokkal fejezték ki a világ, a természet végső 
elemét, például az epheszoszi Hérakleitosz (Kr. e. 544–
480) a tüzet, akragaszi Empedoklész (Kr. e. 483–423) a 
négy őselemet és két erőt: a gyűlöletet és a szeretetet, 
az abderai Démokritosz (Kr. e. 482–370) a tovább már 
nem osztható elemi részecskét: az atomot, a klazomenai 
Anaxagórász (Kr. e.496–427) pedig a mindenséget irá-
nyító noúszt, vagyis az észt definiálta ősokként.14 A ter-
mészetfilozófusokat Arisztotelész nem is tekinti filozófu-

14 A preszókratikus filozófusok − beleértve a szofistákat is − töredé-
keit a 19. században két német klasszika-filológus gyűjtötte össze,  
Hermann Diels és Walter Kranz, munkájukat Die Fragmente der 
Vorsokratiker címmel adták ki. A modernkori feldolgozás Geoffrey 
S. Kirk, J. E. Raven és Malcolm Schofield nevéhez köthető, Cziszter 
Kálmán és Steiger Kornél fordításában magyar nyelven is hozzáfér-
hető, a témában a legkörültekintőbb elemzést nyújtó kézikönyv: A 
preszókratikus filozófusok, Atlantisz, 1998.
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tonságban érezhették magukat Athénban, Periklész halá-
lát követően azonban a védelem megszűnt, gyakorlatilag 
menekülniük kellett, többen titkolták is szofista voltukat. 
A szofistákat követően is hosszú évszázadokon át Athén 
lesz a filozófia, a tudomány legfőbb centruma. 

3. A szofisták tanítómesterségéről 

A szofista mesterek nem tekinthetők hétköznapi böl-
cselőknek. Kiváló érzékkel ismerték fel a poliszlakók 
színvonalas nevelésre való igényét, ez utóbbi elsősor-
ban a gazdasági változásokkal magyarázható. A polisz 
intézményeinek polgári kötelességből történő működte-
tése a lakóknak napi szinten adott elfoglaltságot, a fonto-
sabb államügyek esetében, a határozatok megalkotásánál 
minden polgárnak aktívan kellett részt vállalnia. A szabad 
polgárok gyakorlatilag minden idejüket a város irányítá-
sával, kisebb-nagyobb horderejű ügyek tisztázásával töl-
tötték. A görög törvénykezés verbális volt, írott törvény-
gyűjteményeket, igazgatási iratokat az 5. századból nem 
ismerünk, a népgyűlésben a szóbeli meggyőzés lehetett az 
egyetlen eszköz egy-egy indítvány elfogadtatásakor, vagy 
egy peres eljárásban a vád- vagy a védőbeszéd esetében 
a népbíróság előtt. A polgárok saját ügyeikben önmagu-
kat képviselték, de a szónoklásban kevésbé jártasak fel 
is bérelhettek hivatásos szónokokat.17 Arisztophanész 
Felhők című komédiája éppen egy ilyen nem túl eszes, 
sem tehetséges polgár esetét mutatja be, aki Szókratész 
tanodájában kívánta a szócsavarás művészetét elsajátí-
tani.18 Ha egy apa befolyásos vezetővé kívánta nevelni 

re, mint ahogy a gyúró és az edző készíti a versenyre induló atlé-
tát. De nem sokáig maradt titokban, hogy Damón titkokat rejteget 
lantja mögött, s mint politikai bajkeverőt és a zsarnokság támogatóját 
osztrakiszmosszal száműzték.” Máthé Elek fordítása.

17 A görög szónoklás művészetként, mesterségként való művelése nem 
feltétlenül Athénhoz köthető. A szürakuszai Koraxot és tanítványát, 
Tisziaszt tekintik az első, a retorikát professzionális szinten művelő 
bölcsnek, szintén itt tevékenykedett a már szofistaként ismert leontini 
Gorgiász, aki valószínű Titiasz tanítványa volt. A jogi beszédek művé-
szetként történő oktatása, szabályainak, esetleges fogásainak megalko-
tása tehát nem előzmény nélküli a görög kultúrtörténetben. A retorikai 
iskolák azonban nem tekinthetők azonosnak a szofistákéval, az előbbi-
ek hivatalos perbeszédírókat képeztek, úgynevezett logographoszokat, 
az utóbbiak viszont a helyes beszéd és érvelés mellett teljes körű okta-
tást céloztak meg, mindenre kiterjedő, körültekintő tudományos neve-
lésre törekedtek, a testneveléstől, a zenei nevelésen át, a politikai isme-
retekig minden témában alapos elmélyülés igényével léptek fel.

18 Arisztophanész Felhők című komédiája remek paródiában mutatja be ál-
talában az athéni filozófusok különc alakját, nem feltétlenül csak Szókra-
tésznek tartott görbe tükröt ezzel a költő, de el kell ismernünk, hogy a ko-
média nem tett jót Szókratész hírnevének. A darabot Kr. e. 423-ban mu-
tatták be és Szókratész maga is ott ült a bemutatón. A komédiában a filo-
zófus az elszegényedett athéninak, Sztrepsziadésznak ad furfangos taná-
csokat hitelezői kijátszására. Az igazság retorikai eszközökkel hamisan 
történő feltüntetése a szofisták módszere volt, akik nem tartoztak Szók-
ratész köréhez, sőt Szókratész minden eszközzel elhatárolódott tőlük, de 
Arisztophanész kissé összemossa a Felhők Szókratészában a szofista fi-
lozófus személyiségét a valódi Szókratészéval. Platón a Szókratész védő-
beszédében megemlíti a drámaköltő tévedését: „Láttatok ilyesmit maga-
tok is Arisztophanész vígjátékában. Ott valami Szókratészt léptetnek föl, 
aki azt mondogatja, hogy a levegőben sétál, és sok más butaságot is ösz-
szelocsog, amiből én éppenséggel semmit sem értek. Ezt pedig nem azért 
mondom, mintha lenézném az ilyenfajta tudományt, ha valaki ilyen te-
kintetben valóban bölcs – nehogy Melétosz még ezért is perbe fogjon! –, 
hanem azért, athéni férfiak, mert semmi közöm sincs az egészhez.” Pla-
tón, Szókratész védőbeszéde, 19c. Devecseri Gábor fordítása.

gyermekét, vagyis sikeres életet szánt neki, gyorsan belát-
ta, hogy nem lehet elegendő az elemi iskolai ismeret elsa-
játítása, ezért természetesen profi házitanítót alkalma-
zott. A szofisták éppen ebben látták meg az üzleti lehe-
tőséget, egy-egy tehetősebb polgár akár évekre kibérel-
hetett egy tudóst gyermekei mellé. Az elemi szintű okta-
tás kötelező jellegű volt már Szolón óta Athénban, min-
den szabad polgár írástudó volt, ezért nyilvánvaló, hogy 
a szofista annak ellenére, hogy az elemi tárgyakat (újra)
oktatta, mégsem az írás-olvasás gyakorlására vállalko-
zott, egy olyan különlegességgel házalt, ami az 5. századi 
Athénban a politikai siker zálogának számított, a szónok-
lás, a kikezdhetetlen érvelés művészetének ördögi tudo-
mányát adta tovább. A szofisták módszere valójában nem 
nevezhető rossznak, hiszen az oktatás ismétlési módsze-
re általában elfogadott, és mégis Platón a szofisták taní-
tási módszerében éppen azt kifogásolta, hogy szerinte az 
elemi iskolai tananyag átismétlését is számon kérték tanít-
ványaikon, talán Prótagoraszt tartotta az egyetlen kivé-
telnek, aki valóban a magánügyek intézésében való jár-
tasságra nevelt.19 Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy 
a szofisták nem csupán retorikai mesterfogásokra oktat-
ták tanítványaikat, a szofisztika lényegében akkor sike-
res, ha a beszélő alany észjárása gyors, a következteté-
si és logikai szabályokat gyorsan átlátja és helyesen is 
alkalmazza, rögtönzési képessége kiemelkedő, ezért vita-
partnere nem találhat fogást, sem hézagokat vagy hibá-
kat érvelésében. A szofista vitatkozás valójában verseny 
volt, szócsata, párbaj, ahol kizárólag a tehetségesebb és 
gyakorlottabb érvelő kerülhet ki győztesen, az ügy, ami-
ről a vita folyik, valójában nem is volt lényeges. A szo-
fista szócsavarás művészetét görögül ersztikának nevez-
zük, Szókratész és Platón valószínű emiatt sem kedvelték 
a szofistákat, hiszen az érvek erejével a jó ügyek rossz-
nak, a rosszak pedig jónak voltak feltüntetve.20 A szofista 
mint szitokszó a szócsavarás művészetének, görög nevén 
az erisztikának volt köszönhető.21 A másik nyilvánva-
ló ok a népszerűtlenségükre a mesterségükkel megszer-
zett vagyon. Szintén Platón és Szókratész nevéhez kötő-
dik a szofisták pénzért való tanítási gyakorlatának lenézé-
se. Vajon pénzért tanítani szégyenletes dolognak számí-
tott? Ismert tény, hogy a természetfilozófusok többnyire 
egyetlen tehetséges utódot neveltek, aki aztán egy továb-
bi tehetséget választott maga mellé, esetükben a mester–
tanítvány viszony nem üzleti, inkább intellektuális alapon 
szerveződött. A szofista bölcs ezzel szemben haszonelvű-
nek mutatkozik, esetében az észbeli képességet a tanít-
vány kiválasztásakor felváltja a tandíj. Elismerem, hogy a 
fent leírt intellektuális-szeretet alapú baráti mester–tanít-
vány viszonyhoz képest valóban kevésbé tűnik értékes-
nek a pénzért megvett mester-tanítványi viszony. A szofis-
ták pénzért való tanítása Platón és Szókratész felháborodá-

19 Platón, Prótagorasz, 318d7. 
20 Érdekesség, hogy még magát Szókratészt is olykor szofista váddal il-

lették. Platón tudósításából tudjuk, hogy Szókratész népszerűtlensé-
gének egyik oka, hogy szofistának vélték az athéniak: „a silány ügyet 
jónak tünteti föl, és másokat is erre tanít”. Platón, Szókratész védőbe-
széde, 19b.

21 „A valószínűt többre kell becsülni az igaznál, és ők azok, akik a szó 
hatalma által a kicsit nagynak, a nagyot meg kicsinynek tüntetik fel, 
az újdonságot archaizálva, a régit meg modernizálva adják elő, és ki-
találták, hogyan lehet bármely tárgyról kurtán avagy végtelenül hosz-
szadalmasan beszélni.” Platón, Phaidrosz, 267a 6 – b3. Kövendi Dé-
nes fordítása.
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sának legfőbb indokaként szerepel minden tankönyvben. 
Ez azonban téves megállapításnak tűnik. Adódik a kér-
dés, hogy vajon a szofisták komoly vagyonosodása zavar-
hatta-e a kortársakat, a nagy tekintélyeket. Természetesen 
nem, ésszel pénzt keresni nem volt szégyen, sőt nagyon 
is nagyra tartották a görög városállamokban azokat a fér-
fiakat, akik szellemi képességeikkel szereztek hírnevet, 
vagyont maguknak. A rhapszódoszok, a költők, az ének-
mondók vagy a hivatásos szónokok mind a memóriájuk-
nak köszönhették sikerességüket. Egy-egy családi össze-
jövetelen, ünnepekkor a zenei, szórakoztató műsort a 
homéroszi eposzokat skandáló rhapszódoszok szolgáltat-
ták.22 Nyilvánvaló tehát, hogy az ésszel történő munka-
végzés és vagyonosodás nem lehetett direkt oka Platón 
kritikájának. A probléma valójában a tanítványok válo-
gatás nélkül történő oktatásával kapcsolatos. Ha pénzért 
oktatnak, akkor a kevésbé tehetséges, de gazdag tanít-
ványt is kiművelték, ezzel pedig az elitista természet-
filozófusi hagyomány szerinti egyetlen, de legtehetsé-
gesebb tanítvány választásának kritériumát eliminálták, 
hiszen nem vették figyelembe az intellektuális képes-
séget. További problémát jelentett Szókratész számára, 
hogy a bölcsesség és az erény tanításáért kértek pénzt, 
ami elképzelései szerint aligha bocsátható áruba, a mes-
ternek járó fizetség a tanítvány részéről csak a hála vagy a 
barátság.23 Legfőképpen tehát ezért marasztalta el Platón 
a szofisták tandíjért való tanítását.24

A szofisták további kiváló üzleti érzékéről árulkodik az 
önreklámozás bevetése. Az ésszel való pénzkereset mód-
szerének egyéb eszközét is ellesték a rhapszódoszoktól, 
átvették munkavégzésükkor használt megkülönbözte-
tő öltözéküket, a bíbor köpenyt és a skandálást segí-
tő rhapszódoszbotot. Idegenként egy városba érkez-
ve nehéznek tűnhetett tanítványokat szerezni, szükség 
volt a reklámra, városi ismerős híján az önreklámo-
zás volt az egyetlen lehetőség tudásuk áruba bocsátá-
sára. Megérkezve tehát felöltötték fellépőruhájukat, a 
rhapszódoszoktól kölcsönzött bíbor köpenyt, hangos szó-
noklatba kezdtek, ez pedig már önmagában is elég volt 
ahhoz, hogy futótűzként járja be a poliszt a hír, hogy szo-
fista érkezett. Sajnos az ismeretek hiányában nem lehet 
megállapítani, hogy milyen gyakran öltötték magunkra a 
köpenyt, így tévedés volna azt feltételeznünk, hogy min-
den nyilvános beszéd alkalmakor, legvalószínűbb, hogy 
kurzusok idején viselték, illetve a bemutatkozó beszédek 
alatt.25 Bizonyosnak tűnik, hogy elsősorban önreklámo-
zás céljából, a hivatásos törvényszéki szónokoktól való 
megkülönböztetésük jelzéseként viselhették. A megkü-
lönböztető viselet alkalmazása számos mesterség eseté-
ben ma is jelen van, nem kizárható, hogy a jogászi gya-

22 G. B. Kerferd, 36–37. o. 
23 G. B. Kerferd, 37. o.
24 G. B. Kerferd hosszan elemzi a szofisták munkadíját. Lásd: G. B. 

Kerferd, 36–40. o.
 A forrásaink ellentmondásosak, Platón többnyire azt állítja, hogy in-

kább voltak szegények, mint dúsgazdagok, de nem eldönthető, hogy 
kijelentését a szofista mesterségről való lebeszélés miatt tette-e. A 
kért tandíj nyilvánvalóan nem volt egységes, hiszen egy gazdagabb, 
tehetősebb megrendelőtől nagyobb összeget remélhetett a mester, és 
persze azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a népszerűbb szo-
fisták nyilván többet kereshettek a kevésbé ismerteknél. Gorgiaszról 
és Prótagoraszról említik, hogy tetemes vagyont halmoztak fel. Lásd: 
Platón, Menón, 91d; Nagyobbik Hippiász, 282b.

25 G. B. Kerferd, 41. o. 

korlatban, illetve az egyetemi vezetők hivatalos fellépé-
sekor használt talár talán éppen a szofistáktól hagyomá-
nyozódott ránk.

A szofisták jellegzetes előadásmódja önreklámozá-
si céllal történt, nyilvános bemutatót tartottak, egy-egy 
város agoráján, azaz legforgalmasabb helyén, de párban 
próbavitákat is rendeztek középületekben. Sajnos ezek a 
beszédek elvesztek, de Platón kritikájából feltételezhet-
jük, hogy figyelemfelkeltő szillogizmusok sorából állhat-
tak. Előre bejelentették, miről fognak előadást tartani, ezt 
nevezzük epideixszisznek, amit latinra a profiteor igével 
fordítottak, az igéből képzett főnév pedig a ma is használt 
professor szó, ami az egyetemi tanároknak kijáró megne-
vezés, hiszen az egyetemi tanár is előad, előre bejelen-
tett témában, éppen abban a témában, amihez a leginkább 
ért, és miként a szofisták, vállalják, hogy tanítványaikat is 
erre fogják tanítani.26 További hasonlóság a mai felsőok-
tatási gyakorlattal, hogy a bemutatkozó előadást követően 
a szofista mesterek a hozzájuk tandíjért beiratkozó hallga-
tókkal már zárt helyen, esetleg a megrendelő otthonában 
foglalkoztak. A kurzusok hossza akár több évet is felölel-
hetett, talán a terjedelmet a pártfogó család anyagi körül-
ményei is befolyásolhatták. Periklészről például ismere-
tes, hogy több évig is a szofista Damón nevelte, kisgyer-
mek korától fiatal felnőtt koráig, mestere bizonyára alapos 
munkát végezhetett, mivel Periklész szónoklásban min-
denkit felülmúlt, ebben még Platón dicséretét is kivívta.27

A szofista filozófusok tanítási módszere nem volt egy-
séges, minden filozófus saját tanmenet szerint haladhatott, 
tévedés volna tehát azt állítanunk, hogy az itt következő 
ismertetés egységesen érvényes lenne minden szofista 
filozófusra. Platón a fő forrásunk ez esetben is. Platón a 
Prótagorasz című dialógusban alapvetően arról számol 
be, hogy a szofisták tanítványaikat az egyébként is már 
elsajátított szaktantárgyak ismétlésére fogják. „…a többi-
ek (ti. a szofisták) valóban gyalázatosan bánnak az ifjak-
kal. Ugyanis alighogy megszabadultak az iskolai tárgyak 
tanulásától, szofistáink megint csak erőszakkal azoknak a 
szakismereteknek a tanulására vetik vissza őket, és szám-
vetésre, asztronómiára, mértanra, valamint a múzsai tár-
gyakra oktatják őket.”28 Valójában Platón túloz. A szofis-
ták a szaktantárgyak oktatását mélyebben és alaposabban 
végezték, teljes körű nevelésre vállalkoztak az enküklosz 
paideia szellemében.29 Az idézett részletből kiderül, hogy 
az elemi iskolában három fő tantárgyat tanultak a gyere-
kek, számtant, írás-olvasást, tornát. A szofisták igényes-
ségét igazolja a Platón által negatívan lefestett ismétlé-
si módszer. Az alapfokú ismeretek elmélyítése nagyobb 
nehézségi fokozatok érdekében történhetett. A szofisták 
mai szóhasználattal az általános műveltséget célozták. 
Az alaptárgyak elsajátítását követően, mint a csillagászat, 
mértan, grammatika, nyelvelmélet, irodalmi, történelmi 
és zenei ismeretek, a komolyabb elmélyülést igénylő tár-
gyak következtek: a családi gazdaság vezetése, az állam 
ügyeinek intézése, jogelmélet, és a szónoklás tudománya, 
a retorika. Platón a többi szofistától önmagát megkülön-
böztető Prótagorasz módszerét ismertetve foglalja össze a 

26 Ritoók Zsigmond, „Az embernél nincs csodálatosabb”. In. Ritoók 
Zsigmond–Sarkadi János–Szilágyi János György, A görög kultúra 
aranykora. Gondolat, 1984. 415. o.

27 Plutarkhosz, Periklész, 15.
28 Platón, Prótagorasz, 318d4.
29 G. B. Kerferd, 35. o.
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szofisták fő tantárgyát: „… aki azonban engem keres fel 
(ti. Prótagoraszt), csupáncsak azt fogja tanulni, ami való-
ban fontos neki. Az én oktatásom a magánügyek intézésé-
ben, valamint a közügyekben akarja növendékeimet jára-
tossá tenni: arra tanítom tehát őket, miképpen irányít-
hatják a legjobban a háztartásuk ügyeit, illetve miképpen 
tehetnek szert az államban a legnagyobb befolyásra mint 
gyakorlati férfiak és mint szónokok.”30 Prótagorasz hit-
vallása magáért beszél.

Érdemes még néhány szót szólnunk a szofisták taní-
tási technikáiról, hogyan is tanították például a szónok-
lás művészetére tanítványaikat. Többnyire előre meg-
írt előadásokat gyakoroltattak be a tanulókkal, elsősor-
ban minták elsajátítása végett. Hatásosan kellett érvelni-
ük ugyanazon ügy esetében a vádló és a védő szemszö-
géből, hosszan és röviden.31 Prótagorasznak tulajdonítják 
a pro és contra érvek alkalmazását: „Elsőként ő állította 
azt, hogy minden dologról két, egymással ellentétes véle-
mény lehetséges; az ilyen ellentétes állítások segítségével 
alkotta meg következtetéseit tanító beszélgetéseiben.”32 
Plutarkhosz Periklész életrajzában említi, hogy az állam-
férfi felnőttként is kedvelte a szofista vitatkozást, egy tel-
jes napig vitázott egy alkalommal Prótagorasszal arról, 
hogy a versenyjátékokon a versenyző gerelyétől megse-

30 Platón, Prótagorasz, 318d7.
31 Platón, Phaidrosz, 267a6–b9. 
32 Diogenész Laertiosz, IX. 50.

besülő néző esete kapcsán kit lehet felelősségre vonni, 
a szervezőket, a versenyzőt vagy a gerelyt.33 Az ehhez 
hasonló, meddőnek látszó viták célja elsősorban a vita-
fogások begyakorlását szolgálhatta, Anthiphón szofistá-
nak tulajdonítunk egy nagyon töredékesen fennmaradt 
gyakorló kézikönyvet, amely a Tetralógiák címet viseli, 
amelyben minden tetralógiában egy adott témában négy 
hatásos beszédet találunk, a vád oldalán egy rövidet és 
egy hosszút, ugyanígy a védelem oldalán is egy rövidet 
és egy hosszút. A beszédminták célja a hallgatók gyakor-
latoztatása, a minták leutánzása lehetett.34 

III. A szofista felvilágosodás
A szofista mozgalom jócskán bővelkedik elemzés-

re méltó filozófiai problémákban. Tanulmányomban a 
két legismertebb szofista tanítást járom körbe a nomosz−
phüszisz vitaként ismert, a törvények isteni (phüszisz) 
vagy emberi (nomosz) eredetéről, illetve a homo mensura 
33 Plutarkhosz, Periklész, 36. „A fiatal Xanthipposz ... városszerte gya-

lázta atyját, otthoni szokásait és a szofistákkal folytatott beszélgeté-
seit nevetséges színben tüntette fel. Így többek közt elmondta, hogy 
amikor öttusában egy atléta a pharszaloszi Epitimoszt gerelyvetés 
közben véletlenül halálra sebezte, apja egész napon át vitatkozott 
Prótagorasszal, mit vagy kit kell legvétkesebbnek tekinteni a szeren-
csétlenségben, a gerelyt-e, vagy azt, aki a gerelyt eldobta, vagy a ver-
senybírákat.” Máthé Elek fordítása.

34 G. B. Kerferd, 43. o.

Tolnay Imre festménye
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tételt,35 különös tekintettel azok jogelméleti és etikai 
vonatkozásaira; episztemológiai, logikai, metafizikai és a 
nyelvelméleti elemzésüktől eltekintek.

1. A nomosz–phüszisz antitézisről

Az elmélyültebb elemzés előtt fontos az antitézis két 
fogalmát tisztáznunk. A nomosz–phüszisz vita az együtt-
élés szabályainak eredetéről szól. (A phüszisz szó jelenté-
se természet, a nomoszé pedig szabály.) A phüszisz olda-
la mellett érvelők szerint minden törvény örök és abszo-
lút érvényű, mivel az örök, isteni természetből származik; 
a vallási, az etikai törvények éppúgy, miként a fizika tör-
vényei is az örök igazságot reprezentálják. A nomosz kép-
viselői − a phüszisz álláspontot vallókkal szemben − a tör-
vények változatosságát hangsúlyozták, mondván, hogy az 
emberi együttélés szabályai nem tükrözik az örök és abszo-
lút minőséget, a normák emberi konvenciók eredménye-
ként jelennek meg. A phüszisz álláspont oldalán álltak a ter-
mészetfilozófusok, Szókratész és Platón, a nomosz oldalán 
pedig a szofisták. A két álláspont közti vitát azonban téve-
dés volna valódi vitának gondolnunk, két egymásnak feszü-
lő filozófiai szemléletről van ugyanis szó. Annak eldöntése, 
hogy melyik a helyes, filozófiai beállítódás kérdése.

A természetfilozófusokkal való összehasonlításból már 
kiderült, hogy a szofisták nem érdeklődtek a kozmológia 
és a fizika iránt, figyelmük a közösségben élő emberre 
összpontosult. A kutatási tárgy változásának oka a görög 
városállamok „közigazgatási reformjával” hozható össze-
függésbe. A polisz működése a városállam területi egysé-
ge miatt csak bizonyos számú szabad polgárral volt lehet-
séges. A gazdasági stabilitás jóléttel járt, ennek eredmé-
nyeként a népesség száma is nőtt. Az 5. századra a város-
államok kinőtték saját kereteiket, megoldásként az új 
város alapítása jött számításba, gyarmatvárosokat, koló-
niákat hoztak létre. Az új központot a mediterráneumban, 
az anyavárostól távol eső, de kereskedelmi szempontból 
vonzó területen hozták létre, például kikötők megépítésé-
re alkalmas helyen. A városalapítást alapos körültekintés-
sel végzett munkálatok előzték meg. Polgárokat toboroz-
tak, kisebb indulótőkével látták azokat el, cserébe a görög 
nyelv, a vallás és a város intézményeinek fenntartását és 
természetesen adók befizetését várták az új hazát válasz-
tóktól. A városalapítás tervezettségét mutatja az a tény is, 
hogy az athéniak a dél-itáliai Thurioi alapításakor, Kr. e. 
444-ben Prótagoraszt bízták meg a város alkotmányának 
megalkotásával.36 

Az új területek felkutatása nem görög népekkel való 
érintkezéssel járt, így a görögség felismerte, hogy nem csu-
35 A szofisták újító témái közül Gorgiász a nemlétező létezéséről szó-

ló tana  szintén a filozófia újító elemének tekinthető, elemzése egy 
külön tanulmányt kíván.  DK 82 B 3, Sextus Empiricus, Adversus 
mathematicos, VII 65. „...Ha ugyanis létezik a nemlétező, akkor 
egyidejűleg fog is létezni, meg nem is. Abból a szempontból ugyan-
is, hogy nemlétezőnek gondoljuk, nem létezik, de abból a szempont-
ból, hogy ő nemlétezőként van, létezik. Ám az teljességgel lehetet-
len, hogy valami egyidejűleg létezzék is, meg ne is. A nemlétező te-
hát nem létezik. Másképpen is bizonyítható ez: ha a nemlétező léte-
zik, akkor a létező nem létezik. Ezek ugyanis ellentétesek egymás-
sal, és ha a nemlétezőhöz járul hozzá a létezés, akkor a létezőhöz a 
nemlétezés fog hozzájárulni. De olyan nincs, hogy a létező ne létez-
zék. Ebből az is következik, hogy a nemlétező az, ami nem létezik.” 
Steiger Kornél fordítása.

36 Diogenész Laertiosz, III. 50.

pán „görög módon” lehet államot szervezni. Utazgatásaik 
során beláthatták, hogy különböző népek különböző nyel-
ven és különböző szabályok alapján, de ugyanazt céloz-
zák, mint a görögök, a békés, társas együttélést. A nem 
görög államok épp olyan jól működő központok voltak, 
mint a görögökéi. Hérodotosznak a görög−perzsa háború 
idejéből származó története a szokások emberi eredetéről 
hűen ábrázolja a felismerést a nomosz–phüszisz ellentété-
ről: „Dareiosz magához hivatva azokat a görögöket, akik 
környezetében voltak, megkérdezte tőlük, vajon meny-
nyi pénzért volnának hajlandók elhalt szüleiket megen-
ni. Azok erre azt mondták, hogy semennyiért sem ten-
nék ezt. Dareiosz ezek után az indek közül az úgyneve-
zett kallatiakat hivatva, akik szüleiket megeszik, a görö-
gök jelenlétében, akik tolmács útján szereztek tudomást 
a mondottakról, megkérdezte, mennyi pénzért vállalkoz-
nának arra, hogy elhunyt szüleiket tűzben égessék meg. 
Azok erre hangosan felkiáltottak, s kérték, ne mondjon 
ilyen istentelen dolgot.”37

A nomosz–phüszisz antitézis a görög filozófiában több-
nyire a phüszisz győzelmét mutatja. A természet állan-
dó, egyetemes értékek forrásaként való definiálása az 5. 
századi természetfilozófusoktól ered, és talán ez azzal 
magyarázható, hogy az emberi szükségletek kielégítése 
nagymértékben a természettől függött,38 az egyéni sors 
önalakítására különösebben nem volt lehetőség, a szofis-
ták korszakában viszont már egy fejlettebb, nyitottabb és 
gazdaságilag is stabilabb időszakát élte a görögség. Az új 
helyzet teremtette meg a felismerést, hogy az egyes eti-
kai értékek meghatározása különböző csoportok, és azon 
belül az egyes ember érdeke szerint történhet. A szabá-
lyok létrejöttét már nem a természet diktálta szükségle-
tek, hanem az emberi igény irányította. A kérdés előzmé-
nye a gyarmatosítás eredményezte új szemlélet, a görög-
ségre az 5. században jellemző önkritikus, mindent újra-
gondoló magatartás.

A társadalmi szabályok eredetére vonatkozó kérdés 
feltevése, miszerint a szabályok vajon a változó embe-
ri alkotás eredményei, vagy az örök természetéi, valójá-
ban egy még a természetfilozófusok köréhez tartozó, de 
témái, kérdésfeltevései és megoldásai okán mégis már a 
szofista filozófusok mozgalmához köthető bölcselőnek, 
Arkhelaosznak39 volt köszönhető. Anaxagorasz tanítvá-
nya, Szókratész egykori mestere elsőként tette meg leg-
főbb filozófiai vizsgálódási tárggyá az embert.40 A követ-

37 Hérodotosz, Görög–perzsa háborúk, III. 38. Ritoók Zsigmond fordí-
tása.

38 Az ekkortájt népszerű atomista filozófia megalkotója, Démokritosz 
még az ízlelést is emberi megállapodás függvényeként definiálta. Az 
ízlelésben egy állandó van, az atomok, hogy mi szerint nevezünk va-
lamit édesnek, keserűnek vagy savanyúnak, az megállapodás függ-
vénye. Démokritosz B9. 

39 Ritoók Zsigmond, 414. o. 
40 Diogenész Laertiosz, II. 16. „Arkhelaosz Szókratész mestere volt. 

A »fizikus« melléknevet kapta, mivel vele ér véget a természetfi-
lozófia, és Szókratész őt követően bevezette az etikát. Valószínű, 
Arkhelaosz is foglalkozott etikával, mivel tárgyalta a jót, a törvénye-
ket és az igazságosság kérdéskörét.” Arkhelaoszt tévedés volna az 
első ismert szofistaként említenünk, ugyanis nem vallotta sajátjának 
a tipikus szofista gyakorlatot, például közismert, hogy nem pénzért 
tanított, de nem tekinthető természetfilozófusnak sem, mivel kutatá-
si témái nem azonosak a preszókratikus filozófusokéival. Nem volt 
kozmológus, így nem kutatta a világ működésének fő elveit sem, ki-
zárólag az ember és az emberi természet foglalkoztatta, azon belül is 
a társas együttélés szabályainak létrejötte.
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kező kérdésekből indult ki: Vajon az igazságosság és szé-
gyenérzet természettől van-e, vagy emberi megállapo-
dás függvényeként jöttek létre? Az igazságosság vajon 
természettől van-e, vagy emberi konvenció eredménye? 
Válasza egyértelmű, a normák megállapodásokból szü-
letnek, ugyanis az ember dönti el, mi igaz és mi hamis, 
hiszen éppen ez különbözteti meg az állattól. Felismerése 
szerint csupán az ember képes arra, hogy egyedüliként 
az élőlények közül társadalmi szerveződést kössön. Az 
igazságosság szabályai kizárólag az emberi megállapo-
dás eredményei lehetnek, ennek bizonyítéka, hogy más és 
más minden népnél. Az igazságosság nem isteni eredetű, 
de a képesség, amelynek segítségével a megállapodáso-
kat kötjük, vagyis a gondolkodás, Arkhelaosz szerint iste-
ni, melyet a természet ajándékozott számunkra. 

Az elgondolás mozgalmas vitát indukált. A törvények 
emberi konvenciók eredményei elvből következik, hogy 
nincsenek örök érvényű törvények, így az igazság mindig 
a többség, vagy az erősebb érdekei szerint érvényesül. A 
szofista Thraszümakhosztól41 származó álláspont szerint 
a törvények és a jogok nem a társadalmi igényt, hanem az 
erősebb érdekét szolgálják. Thraszümakhosz tétele Platón 
dialógusából ismert. „Halld meg hát! Állítom, hogy az 
az igazságos, ami az erősebbnek javára van. …És mind-
egyik uralkodó olyan törvényeket hoz, amik önmagának 
hasznosak: a demokrácia a népnek, a zsarnok a zsarnok-
nak előnyös törvényeket, és a többiek is így. Miután meg-
hozták, azt nyilvánítják ki az alattvalókra nézve igazsá-
gosnak, ami nekik hasznos, és az ilyen törvényt megsze-
gőt meglakoltatják mint törvényszegőt és igazságtalant. 
Nos, azt állítom, legkülönb barátom, hogy minden állam-
ban az az igazságos, ami az éppen uralkodó kormánynak 
hasznos. Ugyanis az van hatalmon. A helyesen gondolko-
dó ebből következtetheti: mindenütt az az igazságos, ami 
az erősebbnek előnyös.” 42

A szofisták nomoszálláspontját sem Szókratész, sem 
Platón nem osztotta. Szókratész a ratiót, vagyis az észt 
tette meg a törvények kritériumának, melyet isteni és örök 
minőségűnek ismert el, minden törvényt vagy szokást 
belőle tartott levezethetőnek. Platón mesteréhez hasonló-
an az egyetlen igazság mellett érvelt: az örök és változat-
lan legfőbb jó ideájára tekintve születnek a várost irányí-
tó törvények. Ezzel szemben a szofista elgondolás lénye-
gében a viszonylagosság erejét kívánta hangsúlyozni. 
Nem hallgathatjuk el, hogy a szofisták is elismertek isteni 
minőségű törvényeket, amelyeket mindig azonosaknak, 
változatlanoknak és emberi erő által nem befolyásolható-
aknak tartottak, de ezek alatt kizárólag a természet, a fizi-
ka törvényeit értették.43 Az emberi együttélés szabályai, a 
normák már nem rendelkeznek ilyen minőségekkel. Erre 
a következtetésre a következők alapján jutottak: a) míg a 
fizika törvényei minden emberre érvényesek, addig a nor-

41 Bithüniai Thraszümakhosz Platón Államának első könyvében buk-
kan fel, Szókratésszel vitatkozik az igazságosság eredetéről. Termé-
keny szerző lehetett, mivel számos retorikai tárgyú írásának címe 
fennmaradt; tanai sajnos nem rekonstruálhatók. 

42 Platón, Állam, 338c. Szabó Miklós fordítása.
43 Antiphón, DK 87 B 44. Oxyrhynchus Papyri, IX. „A törvény paran-

csait ugyanis meghozták, a természet parancsai ellenben szükségsze-
rűek. A törvény parancsai továbbá közmegegyezésen alapulnak, nem 
pedig természettől fogva vannak; a természet parancsai ellenben ter-
mészettől fogva vannak, nem közmegegyezésen alapulnak.” Steiger 
Kornél fordítása.

mák csupán egy-egy csoportra; b) míg a fizika törvényei 
azonosak, addig a normák változatosak. A normák egy-
értelműen az ember alkotásai, múlandóak, megváltoztat-
hatóak, felülírhatóak. Anthipón igazságosságról vallott 
tétele hűen tükrözi a nomosz melletti szofista álláspon-
tot: „Igazságosság az, ha a polgár törvényeit  nem hágja 
át a város, amelyben él. Legnagyobb haszna az ember-
nek az igazságosság alkalmazásából származik, ha tanúk 
előtt cselekedvén tartja be a törvényeket; ám egyedül és 
tanúk nélkül a természet parancsai szerint jár el. A tör-
vény parancsait ugyanis meghozták, a természet paran-
csai ellenben szükségszerűek. A törvény parancsai továb-
bá közmegegyezésen alapulnak, nem pedig természettől 
fogva vannak; a természet parancsai ellenben természet-
től fogva vannak, nem közmegegyezésen alapulnak.”44 

Antiphón idézett töredékének első mondata az igazsá-
gosságról szól, szélsőségesnek tűnik, ezért magyarázat-
ra szorul. Antiphón állítása szerint a legfőbb haszna az 
embernek az igazságosság, ha tanúk előtt betartja a tör-
vényt, de ha senki nem látja, a természet parancsai sze-
rint éljen, ami valójában azt jelenti, hogy akár becstelen 
dolgot is elkövethet, ha például az életben maradás tör-
vénye parancsolja. Egy modern példával élve, ha tanúk 
vannak, akkor lyukasszunk jegyet a buszon, de tanúk nél-
kül őrizzük meg a jegyet sértetlen, még használható álla-
potban, azaz ne lyukasszunk. Nehezen eldönthető, hogy 
mire is buzdít Anthiphón, tény, hogy könnyen lehet a 
fenti jegyes példa alapján is etikátlan dolog buzdítójá-
nak találni őt. Ezért Platón ellenszenvét ki is érdemelte. 
Az idézett töredék második fele pontosabban fogalmaz, a 
város törvényei közmegegyezésen alapulnak, a természet 
parancsai viszont szükségszerűek. Maradva a példánk-
nál, a város szabályozza a tömegközlekedést, jegyet kell 
venni, de ha a buszjegyre szánt pénzen inkább élelmet 
kell vennünk, akkor tanúk nélkül megmenthető a busz-
jegy, és elcserélhető élelemre, így éhségünk csillapítása 
lesz az, amit a természet szükségszerű parancsa meg is 
követel. A példa kissé szélsőséges, de elgondolásom sze-
rint Anthiphón töredékének ez a helyes olvasata, ám elis-
merem, csak abban a kontextusban marad helyes, ha a jó 
szándék a mozgató, ha a szándék rossz, vagy akár csak 
közömbös, abban az esetben a cselekvő tette etikátlannak 
minősül. Anthiphón töredéke világosan mutatja a nomosz 
–phüszisz álláspont egymásnak feszülését. 

A nomosz oldala mellett érvelő szofisták az embert 
teszik meg a szabályalkotás egyetlen ágensének; a gon-
dolkodó embert minden dolog mércéjeként definiálják. 
A normák az ember és környezete összhangját tükrözik, 
abból születnek, ahogyan az ember önmagát és környeze-
tét látja, és amilyennek látni szeretné a jövőben. Minden 
törvény, norma, az etikai szabályokat is beleértve, embe-
ri produktum, és mint ilyen, nem lehet abszolút, ki van 
téve az állandó változásnak, sőt a pusztulásnak. Ez a raci-
onális nézőpont Szókratész és Platón idealisztikus állás-
pontjával ellentétes, nem véletlen, hogy nem használ-
tak pozitív jelzőket a szofista filozófusokkal kapcsolat-
ban. Markáns véleményük rányomta bélyegét a szofisták 
nomosztanításának elutasító megítélésére. A továbbiakban 
a szofisták az emberben megtalált egyetlen ismeretelmé-
leti, etikai értékkritériumának tisztázására térek ki. 

44 Anthipón, DK 87 B 44,  Oxyrhynchus Papyri, IX. Steiger Kornél for-
dítása.
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2. A homo mensura tétel

A homo mensura elnevezés latin formula és Prótagorasz 
legismertebb tétele, magyarul a „mindennek mértéke az 
ember” fordulattal szoktuk visszaadni. A tétel levezetésére 
első körben a retorika, majd az ismeretelmélet, végül pedig 
annak etikai vonatkozásainak keretei között teszek kísérletet.

A hagyomány Prótagorasznak tulajdonítja az egyet-
len dologról egymásnak ellentmondó állításokkal való 
érvelést és annak tanítását, aki ugyanolyan hatásosan 
volt képes érvelni egy tényállás igazsága vagy hamis-
sága ellen. Platón, Arisztotelész és az anonim szerzőtől 
származó Disszoi logoi – amit legmegfelelőbben „kétfé-
le beszédeknek” fordíthatunk – is őt nevezi meg a mód-
szer első alkalmazójaként. „A gyengébb érvet erőseb-
bé tenni.” E technikát Arisztotelész és Platón elítélte, így 
folytatódik Arisztotelész szövege a Retorikából: „Méltán 
háborította fel az embereket Prótagorasznak ez a mondá-
sa, mert hazugság: nem igazi, hanem látszat valószínű-
ség, amely nem lehetséges más tudományokban, csak a 
retorikában és a szofisztikában.”45 A gyengébb érv erő-
sítésére való felszólítás természetesen pedagógiai célzat-
tal hangozhatott el, hiszen éppen az lehetett a célja, hogy 
a tanítványt minden felmerülő ellenérv esetére felkészít-
se, tévedés volna módszeréért Prótagoraszt etikátlan dol-
gokra nevelő mesternek gondolnunk. A szofista vágya az 
lehetett, hogy tanítványa hatásosan legyen képes érvel-
ni minden témában; a brillírozó érvelés elsajátításának 
egyik módja a gyengébb lábakon álló argumentumok 
megerősítésére tett próbálkozás, a jól begyakorolt szo-
fisztika segítségével egy látszatra alig védhető álláspon-
tot így a jó tanítvány képes lehetett sikeresen győzelem-
re vinni.46 Adódik a kérdés, hogy milyen célt szolgálha-
tott egy ilyen módszer elsajátítása. A törvényszéki beszé-
dek, akár a védő, akár a vád oldalán, nem kérdés, hogy 
egy nem túl biztos helyzetben is győzelemhez segítették 
a szofisztikát ismerő szónokot, tehát a szofista művészet 
elsajátítása közvetlen gyakorlati haszonnal járt. A görög 
városállamok polgárai a városi intézmények működtetői 
voltak, önmaguk sikeres menedzselése elsősorban a rábe-
szélő erejüktől függött. 

A prótagoraszi eredetű szofisztika azonban nem csu-
pán a gyakorlati életre hatott, filozófiai vitára is okot 
adott. Prótagorasz legfontosabb tanítása szerint minden 
dologról egyformán kijelenthetők homlokegyenest ellen-
tétes állítások, mégpedig igazként, aztán hogy melyiket 
fogadjuk el, csupán saját nézőpontunk kérdése, azaz az 
individuális emberé. A tétel a homo mensura elvként vált 
ismertté: „Mindennek mértéke az ember, a létezőké, hogy 
léteznek, a nemlétezőké, hogy nem léteznek.”47 A tanítás a 
relativizmus első megfogalmazása.48 A tömör fogalmazás 
magyarázatra szorul. Az ember a létezők kritériuma, pon-
tosabban az egyes ember, de ugyanakkor a nem létezők 
egyetlen kritériuma is. Nekem, az egyes embernek létezik 
az éppen tapasztalt világ egy tárgya, például a számító-
gép, amin gépelek; nekem, az egyes embernek ugyanak-
kor nem létezik a tapasztalatomnak jelenleg nem tárgyát 
képező kentaur, még ha el is tudom azt képzelni; nem tud-

45 Arisztotelész, Retorika, 1402a23. Adamik Tamás fordítása.
46 G. Reale, 49.
47 Platón, Theaitétosz, 151e. 
48 G. Reale, 49.

hatom ugyanakkor, hogy egy másik embernek mi a léte-
ző és mi nem. Fontos kikötés tehát, hogy a létezők krité-
riuma nem az általános, hanem az individuális ember. Ha 
az általános ember volna, abban az esetben általános igaz-
ságok és törvények léteznének, ami nekem létezik, az a 
szomszédomnak, vagy bármilyen tőlem független ember-
nek is ugyanúgy kell léteznie. A ráerőszakolt vélekedése-
ket azonban senki nem kedveli. A szofista homo mensura 
tételből véleményem szerint a tolerancia is kikövetkez-
tethető. Lényegét egy egyszerű példán szemléltethetjük: 
nekem létezik a spenótfőzelék ízletes ételként és nem 
létezik nem ízletes ételként, az én (ízlés)világomban ez a 
valóság helyes tükröződése; ugyanez pedig éppen fordít-
va mondható el egy spenótot nem kedvelő személy eseté-
ben, számára a spenótfőzelék nem létezik ízletes ételként, 
és a spenótfőzelék létezik nem ízletes ételként. A relati-
vizmus tovább bonyolítható azzal a csavarral, ha mond-
juk holnaptól már nem fogom kedvelni a spenótfőzeléket. 
Szókratész és Platón számára nem volt vonzó a szofis-
ta egyes ember mérce tétel, hiszen Platón az állandó, vál-
tozatlan értékekben hitt, amint láttuk, a szofisták viszont 
az individuális ember aktuális diszpozícióiban.49 Platón 
gunyorosan fogalmaz a homo mensura kritikájakor, érde-
mes idéznünk: „Jó, hogy nem azt mondta az Aletheia ele-
jén (ti. Prótagorasz), hogy minden dolog mértéke a disznó 
vagy a majom, vagy valami egyéb még különösebb fajta 
azok közül, amelyek érzékelnek.”50 

Az egyes ember véleménye mint kritérium nem csupán 
az ismeretelméletet,51 hanem az etikát és az állam műkö-
déséről való gondolkodást is forradalmasította, az ember 
a poliszt irányító törvények és az erkölcsök egyetlen tám-
pontja lesz, ez összhangot mutat a fent ismertetett nomosz−
phüszisz elmélet kapcsán ismertetett szofista nomosz állás-
ponttal. A törvények alkotója az ember, akkor és úgy vál-
toztatja meg azokat, ahogy a közösségi élet igényli. Nincs 
szükség egek felett lakó eszmére, amelyre pillantva örök 
igazságosság uralkodhatna, miként Platón vélte később. 
Esetében a helyes szabályokat az igazságosság ideája sza-
vatolja. Az ideatanból következtetve az igazságosság sza-
bályai, ahogyan a matematika törvényei is, örök és meg-
változtathatatlan jellegűek. Ilyen igazságossági szabályo-
49 Disszoi logoi, I. 1–2. „Kettős érveket mondanak Hellászban a jóról 

és a rosszról beszélvén azok, akik filozófiát művelnek. Némelyek 
azt mondják, más dolog a jó és megint más a rossz. Mások meg azt 
mondják, hogy a kettő ugyanaz, és hogy emezek számára jó, ama-
zok számára meg rossz, továbbá ugyanannak az embernek a számá-
ra egyszer jó, másszor rossz. Én magam az utóbbi nézethez csatlako-
zom, az emberi élet alapján fogom vizsgálni, mely ételnek, italnak és 
szerelmi gyönyörnek örvend. Ezek ugyanis rosszak annak a számára, 
aki betegeskedik, ám az egészséges, akinek szüksége van rájuk jó.” 
Steiger Kornél fordítása.

50 Platón, Theaitétosz, 161c.
51 A homo mensura tétel ismeretelméleti kritikája Platóntól származik: 

„tehát nem azt mondja-e ezzel, hogy amilyennek megjelenik nekem 
minden egyes dolog, olyanként létezik is a számomra, amilyennek 
pedig neked jelenik meg, számodra olyanként is létezik? Ember vagy 
te is meg én is … Tehát, amikor ugyanaz a szél fúj, ugye egyikünk fá-
zik, másikunk meg nem? Az egyik didereg, a másik meg nem? – Va-
lóban. – Mármost, vajon magát a szelet mondjuk önmagánál fog-
va hidegnek vagy melegnek, vagy elfogadjuk Prótagorasz állítását, 
mely szerint, aki fázik, annak hideg, aki meg nem, annak meg nem? 
– Valószínűleg. – Ugye ilyenképp is képezik meg mindegyikünk szá-
mára? – Igen. – De a »megképezik« az érzékeléshez tartozik. – Úgy 
van. – Eszerint akkor a meleg és minden ilyen dolog esetében a kép-
zet és az érzékelés ugyanaz. Amilyennek tehát ki-ki érzékeli, annak a 
számára olyanként is létezik. …” Platón, Theaitétosz, 151e–161b.
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kat a szofisták nem ismernek el. Válaszolniuk kell tehát 
a kérdésre, hogy mi a törvények erejének szavatolója. 
Válaszuk a gyakorlatiasságot mutatja: az erősebbek érde-
ke, ahogyan az fentebb Thraszümakhosz tételéből is kide-
rült. Az erősebb érdeke alapján kormányzott városállam 
bizonyítéka Prótagorasz esete is, akit az athéniak meghur-
coltak és száműztek. Ha az igazságossági szabályok iste-
ni eredetűek volnának, koholt vádak alapján senkit el nem 
ítéltek volna, holott számos derék férfi esett áldozatául a 
balga athéniaknak. Prótagorasz saját életével is igazolta a 
szofista tételt, hiszen száműzték filozófiai hitvallása miatt.

Periklész halálát követően az athéni közállapotok kao-
tikussá váltak, a Spárta elleni harc elvesztését követő-
en az athéniak többé már nem voltak a polisz vezetésé-
re termett férfiak, a többség akaratának megfelelően rend-

re fogták perbe mindazokat, akik irigység tárgyává vál-
tak. Istentelenség vádjával számos filozófust, drámaköl-
tőt, szobrászt perbe fogtak, száműztek vagy halálra ítéltek. 
Prótagorasz is áldozattá vált, száműzték, de a hajó, ame-
lyen utazott, hajótörést szenvedett, és Prótagorasz a tenger-
be veszett.52 A homo mensura, azaz visszautalás a jelentés-
re tétel egy továbbgondolt következtetése miatt ítélték el: 
„Egy másik művét meg így kezdte: »Az istenekről nem tud-
hatom sem azt, hogy vannak, sem azt, hogy nincsenek. Mert 
sok minden gátolja a róluk való tudást, amilyen a rejtettség 
és az emberi élet rövidsége«. (52) Ezért a kezdőmondatért 
aztán kiutasították az athéniak, könyveit pedig elégették 

52 A tengerbe veszés történetének hitelessége vitatott. Lásd. G. B. 
Kerferd, 58. o. 

Tolnay Imre festménye
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az agorán, miután hírnökök útján összegyűjtötték azoktól, 
akik megvásárolták.”53 Prótagorasz relativizmusát félre-
értették, az istenekről nem tudhatom sem azt, hogy létez-
nek, sem azt, hogy nem léteznek, hiszen ez is relatív, van, 
akinek léteznek, s van, akinek nem. Állításával nem ate-
izmusát, vagy annak propagálását célozta, hanem az álta-
lános relativizmusból fakadó etikai és vallási relativiz-
must. Prótagorasz felvilágosult gondolkodó volt, hallga-
tósága, kortársai azonban nem. Az 5. századi Athént a 
szabadság szellemisége mellett az üldöztetés is jellemez-
te; a tudósok elűzése, a nyilvános könyvégetések a szűk 
látókörűek gondolkodásmódját tükrözik. Hasonló kon-
cepciós perek sorozatáról van tudomásunk, e kor áldoza-
ta volt Pheidiasz (Kr. e. 500–430), a leghíresebb görög 
szobrász, Anaxagorasz (Kr. e. 500–428), a filozófus,54 
aki Arisztotelészre volt nagy hatással, vagy Euripidész (Kr. 
e. 480–406), a híres drámaköltő, később pedig Szókratész 
(Kr. e. 470–399). Megdöbbentő, hogy mindez Athénban 
történt, a filozófia, a kultúra bölcsőjében, más városállam-
ban hasonló perek nem fordultak elő.55

IV. Összegzés 
Szókratész egész életében az ellen küzdött, hogy meg-

különböztesse magát a szofisták körétől, illetve provoka-
tív tanításaiktól, pedig témái, vitatkozó stílusa, például az 
elenkhosz (dialektikus cáfolat) módszere könnyedén eme-
lik őt a legtehetségesebb szofistának kijáró emelvényre, 
G. B. Kerferd egyenesen az egyik legtehetségesebb szo-
fistának nevezi.56 Platón számos dialógusának címe vise-
li valamelyik szofista filozófus nevét, az őket célzó kriti-
kája teret adott saját tudomány-, ismeret- és államelmé-
leti tanainak kifejtésére, pontosítására. Dialógusai ellen-
tétes érzést keltenek az olvasóban, egyfelől neheztelhe-
tünk Platónra, hiszen negatív kritikájának köszönhetően 
az antikvitás tudósítóinak szövegei között alig találhatók 
szofista töredékek, másfelől viszont hálásak is lehetünk 
neki, hiszen bár kissé homályos és töredezett, de mégis-
csak értékelhető adatokkal szolgált a szofisták különleges, 
szinte titkosnak nevezhető mozgalmáról. 

Platón elemzései, beszámolói a szofisták előadóstílu-
sáról, tanítási szokásaikról, talán még a tandíj összegéről 
odavetett megjegyzései is hitelesek, miként a szofisták-
tól való idézetei is. Platón a szofisták legfőbb szakértő-
je, bizonyára jól ismerte a szofisták által kiadott tanköny-
veket, hiszen szó szerint idézi Prótagorasz homo mensura 
tételét vagy Thraszümakhosz törvényekről vallott véleke-

53 Diogenész Laertiosz, IX. 50–52.
54 Plutarkhosz, Periklész, 31. „Pheidiaszt leginkább művészi alkotása-

inak hírneve miatt irigyelték; elsősorban azért, mert az istennő paj-
zsán az amazónok elleni háborút ábrázoló domborművön megmin-
tázta saját magát mint kopasz öregembert, aki követ emel fel két ke-
zével, és mert ugyanott igen sikerülten ábrázolta Periklészt is, amint 
egy amazónnal harcol. Egy lándzsát tartó kéz mintha ügyesen elta-
karná Periklész arcát, de azért mindkét oldalról jól fel lehet ismer-
ni. Pheidiaszt börtönbe vetették, s ott is halt meg betegen, vagy pe-
dig, mint mások mondják, Periklész ellenségei mérgezték meg, hogy 
így folytassák a Periklész elleni rágalomhadjáratot. A feljelentőnek, 
Menónnak, Glaukón indítványára a nép adómentességet szavazott 
meg, és utasította a vezéreket, hogy személyi biztonságáról gondos-
kodjanak.” Máthé Elek fordítása.

55 B. G. Kerferd, 32. o. 
56 G. B. Kerferd, 73–76. o.

déseit. Platón dialógusaiból nem a jóságos, türelmes, taní-
tó, inkább a szofisztikus fölényét fitogtató, gőgös szónok 
képe tárul elénk a szofistáról, aki Szókratész társaságában 
máris lelepleződik, hisz tudatlan és nem is oly eszes, mint 
mutatja. Valószínűleg nem minden szofistára lehet igaz a 
platóni éles kritika; Prótagorasz, Damón, Gorgiász sike-
rein felbuzdulva divathullámszerűen léphettek fel önma-
gukat szofista színekben feltüntető emberek Athén közte-
rein. Az elitista Platón, aki az észt és a tehetséget a leg-
többre értékelte, kíméletlenül lecsapott rájuk, általános 
ellenszenve azzal járt, hogy a valódi és értékes filozófi-
át művelő szofistákat is elítélte. Elképzelhetetlen, milyen 
hatással lett volna a filozófiai hagyományra, ha a szofis-
ták írásai nem vesztek volna el. Csekély számú töredékeik 
ellenére tény, hogy a szofistáknak köszönhetően született 
meg a görög logika, dialektika, etika, társadalomfilozófia, 
politikatudomány, államelmélet. Leszögezhetjük továbbá 
azt is, hogy Platón és Szókratész filozófiája sem volna oly 
élvezetes, ha nem a szofisták lettek volna elődeik, a szo-
fista mozgalom tehát nagyban hozzájárult Szókratész és 
Platón filozófiai sikertörténetéhez.

Az antik filozófia korszakolását tekintve a szofista filozó-
fusok a Szókratész előtti, ún. preszókratikus korszakba sorol-
hatók, azaz a nyugati filozófia első korszakába. Megdöbbentő 
ugyanakkor, hogy már a filozófia születésekor megmutatko-
zik annak egyik lényeges sajátossága, a megújulás igénye. A 
preszókratikus bölcsek két nagy osztályát különböztethetjük 
meg időben és témák tekintetében. A természetfilozófusok a 
kozmosz eredetét kutatták, ők voltak az első filozófusok,  a 
szofisták pedig szinte kortársaik, akik nem továbbgondolták 
vagy tökéletesítették a korábbi elgondolásokat, hanem a filo-
zófia első megújítóiként az embert tették kutatási problémá-
vá, amely ma is a filozófia mozgatója!

A filozófia rögvest születését követően megújításra 
szorult, és a munkát a szofisták végezték el. A bölcselet-
történetben jártas szemnek is furcsának tűnhet ez a kije-
lentés. A filozófiának azonban ez nem szégyene, éppen 
ebben, a önmegújulási képességében rejlik ereje, örök-
kévalósága. Míg a filozófia képes önkorrekcióra, addig 
van filozófia. 
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Egy reneszánsz ember
Ruppert István orgonaművészt Szabó Balázs kérdezte

Ruppert István, a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének igaz-
gatója zavarba ejtő személyiség. A Zeneakadémia orgonatanára, igen jó nevű előadóművész, 
de szakmai életének erről az oldaláról szinte sohasem beszél, a szélesebb közönség rendsze-
rint csak utólag értesül egy-egy nagy sikerű külföldi hangversenykörútjáról, MüPa-beli fel-
lépéséről… Gyanítom: az egyetem zenészhallgatói közül jó néhányan nem is tudják, hogy a 
kerékpárjával lendületes tempóban közlekedő, mindig mosolygós, jó humorú tanár úr milyen 
remek orgonista. Más arcait ismerik: az Intézetet korrektül vezető igazgató, hangversenyeket 
szellemesen felvezető konferanszié, egyeseknek a számonkérésben igen szigorú szolfézstanár. 
Néhányan tanúi voltak, ahogy cipőjét lerúgva pillanatok alatt felszerelte az egyik terem falá-
ra a hangszigetelő kárpitokat, mások beszámoltak róla, hogy boszorkányos ügyességgel keze-
li a projektort. Persze, hiszen eredetileg mérnöknek készült… Az idősebb generáció emléke-
iben a Győri Főiskola–Győri Filharmonikusok legendás futballmérkőzéseinek tarthatatlan, 
szélvészgyors középcsatáraként él. Persze, hiszen futballista is volt… De hát kicsoda valójá-
ban Ruppert István?

− Sztereotip kérdéssel kezdem: honnan indultál?

− 1954. december 25-én születtem egy Veszprém megyei kis faluban, Balatoncsicsón. 
Édesapám a helyi templom kántora volt. 1962-ben költöztünk Győrbe, itt végeztem általá-
nos és középiskolai tanulmányaimat. Zongorázni a győri Bencés Gimnázium zenetanárá-
nál, Jáki Teodóznál kezdtem, szintén 1962-ben. Szüleim tanácsára a középiskolát is a Bencés 
Gimnáziumban végeztem, mellette 1969-től magánúton Suhayda Máriánál folytattam a zon-
goratanulást. A gimnáziumi évek alatt intenzíven sportoltam is, évekig tagja voltam a megyei 
korosztályos labdarúgó válogatottnak. Látható: nagyon sok minden érdekelt, ezért a pálya-
választás komoly fejtörést is okozott – végül a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
Szakára vettek fel 1974-ben. Érdekes módon a műegyetemi tanulmányok alatt kerültem kap-
csolatba az orgonazenével, mely azután alapjában változtatta meg az életemet. A Műegyetem 
elvégzése után, édesapám korai és váratlan halálát követően családfenntartó lettem, kezdő 
mérnökként egy győri építőipari vállalatnál dolgoztam 1980–83 között. Amikor testvérem is 
végzett a Műegyetem másik karán, volt tanárom, Gergely Ferenc unszolására jelentkeztem a 
Zeneakadémia orgonaszakára.

− Ő vezetett el az orgonához?

− Igen, Gergely Ferenc irányításával kezdtem orgonatanulmányaimat, a sikeres felvételi 
után pedig Lehotka Gábor tanítványa lettem.

− Nehéz lenne két eltérőbb egyéniséget találni: az improvizáció mestere, a mindenki által 
szeretett lelki ember, Gergely Feri bácsi, s a vonalas, könyörtelen pártfunkcionárius hírében 
álló, finoman szólva nem közkedvelt Lehotka Gábor… Hogyan emlékszel rájuk?

− Gergely Ferenc – mindenki „Feri bácsija” – bámulatos ember volt. Vitalitását, élet-
kedvét csak Liszt Ferenchez tudnám hasonlítani: millió családi tragédia, keserűség ellené-
re alázattal tette a dolgát, rendszeresen orgonált pesti templomokban, naponta járt be taníta-
ni a Zeneakadémiára. Sugárzott róla az emberszeretet, igazi keresztény volt. Nemigen volt 
ideje gyakorolni, így ritka koncertjein valóban improvizációi nyújtották a legemlékezete-
sebb élményt. Lehotka tanár úr teljesen más személyiség volt, nemcsak emberi tulajdonsága-
it, de a zenéhez való viszonyát tekintve is. Párttitkársága és politikai nézetei nem érdekeltek, 
mindig igyekeztem az embereket nem eszerint megítélni: például tény, hogy párttitkári pozí-
ciójának köszönhetően sokat tehetett a hazai orgonakultúra fejlődéséért, elsősorban a német 
mechanikus orgonák magyarországi megépítéséért. A kapcsolatunk egyébként sokáig jó volt, 
de – főleg a barokk zenéről vallott felfogásunk alapvető különbsége miatt – pár év után már 
nem volt harmonikus. Kollégaként egyre nagyobb problémát és feszültséget okozott közöt-
tünk tanítványaink produkcióinak megítélése is.

− Az orgonajáték amúgy is markánsan eltérő zeneszerzői és előadó-iskolákat ismer: más a 
francia, más a német, más a holland, más az amerikai orgonakultúra.
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− A 80-as években valóban még nagyon különböző hagyományok éltek az orgonálásban: 
már hallás után meg lehetett különböztetni francia, német vagy éppen az amerikai előadók 
játékmódját. Azóta az előadóművészet sokkal homogénebbé vált, mindenki számára kinyílt a 
világ, s a tanárok és diákok nemzetközi vándorlásának eredményeképpen már nem igazak a 
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régi sztereotípiák: a franciák is tudnak ritmusosan játszani, a németek fantáziadúsan, az ame-
rikaiak pedig európai mércével mérve is stílusosan.

− S persze a régi zene reneszánsza az orgonajátékot sem hagyta érintetlenül…

− A Zeneakadémia alatt több nyugat-európai kurzuson vettem részt, melyek döntő lökést 
adtak nekem az akkor Magyarországon még szűk körben ismert historikus előadói stílus inten-
zív tanulmányozására. Iskolai éveim alatt elindítója és vezetője voltam az orgonatanszaki 
Tudományos Diákkörnek, melynek keretében előadásokat és kurzusokat szerveztem az orgo-
narepertoár addig ismeretlen stílusköreinek és szerzőinek megismertetésére.

− Tanulmányaid befejezése azonban nemcsak zenei pályádon hozott döntő fordulatot…

− A Zeneakadémia befejezése után nősültem. Feleségemmel már évek óta ismertük egymást, 
egy kórusban énekeltünk: ő általános iskolai – született és fantasztikus – tanítónő. Gyermekkora 
óta tanult zenét, így tudja és megérti, hogy zenésznek lenni nem foglalkozás, sokkal inkább 
hivatás és életforma. Két fiúgyermekünk született, rövidesen a házasságkötés után, 1988-ban és 
90-ben, majd hosszabb szünet után a harmadik fiunk 1999-ben. A velük való foglalatoskodás 
a legmeghatározóbb élménye lett az életemnek. Igyekeztem tudatosítani bennük, hogy mindig 
mögöttük állok, mindig számíthatnak rám, rájuk mindig van időm és energiám.

− Családod sportpályafutásodra is igen ösztönző hatással volt…

− A sok sérülés (több lábtörés, térdműtétek) ellenére máig rendszeresen igyekszem mozog-
ni: könnyű dolgom van, mert mindegyik fiam életében nagy szerepet tölt be a sport, gyakran 
focizunk, teniszezünk, pingpongozunk együtt.

− Ahogy néhai győri főiskolai kollégád, egykori kedves tanárom, Pothof Csaba hegedűmű-
vész mondta: nem az a fontos, az embert hova veszik fel, nem az a fontos, hogy milyen színű 
diplomát kap; az igazán fontos a diploma utáni 2–3 év, a pályakezdés. Nálad hogyan alakult ez?

− 1987-ben kaptam meg orgonaművész- és szolfézstanári diplomámat. Diplomám meg-
szerzését követően a Zeneakadémián felkérést kaptam arra, hogy kezdő, óradíjas tanársegéd-
ként segítsem az egyre növekvő létszámú orgonatanszak munkáját. Utólag, sok év távlatából 
teljesen nonszensznek kell tartanom a szituációt, hogy az ország legtekintélyesebb zenei intéz-
ményébe pályáztatás nélkül, rögvest a diplomáját megszerezve kerüljön valaki tanárnak. A fel-
kérésre nem tudtam nemet mondani: hatalmas kihívást, egyben óriási felelősséget jelentett. Az 
orgonafőtárgy mellett több tárgyat is tanítottam: az akkor újraindult egyházzenei képzésben 
orgonát, a főtárgyasoknak partitúraismeretet, orgonamódszertant és orgonaismeretet. Nagy 
erőfeszítéseket tettem, hogy megfeleljek az elvárásoknak: számos kurzuson vettem részt, s 
rengeteget gyakorolva bekapcsolódtam a nemzetközi koncertéletbe.

Zeneakadémiai hallgatóként persze már voltak lehetőségeim a hazai színpadokon való rend-
szeres fellépésre, elsősorban kortárs zeneszerzők műveinek tolmácsolásával: számos magyar 
orgona- és orgonakíséretes kompozíció ősbemutatóján játszottam, 1985-től folyamatosan sze-
repeltem a Kortárs Zenei Fesztiválon. 1989-től kezdődően azután Európa szinte valamennyi 
országában hangversenyeztem, ahol van orgonakultúra. Eljutottam Japánba, Brazíliába, rend-
szeresen hívtak-hívnak koncertekre, előadásokra és kurzusokra az USA-ba: 2002-ben meghí-
vást kaptam az Amerikai Orgonisták Szövetségének Kongresszusára Philadelphiába, ahol Liszt 
Ferenc orgonazenéjéről tartottam előadást és koncertet. A szólószereplések mellett évekig rend-
szeres kísérője voltam a Magyar Rádió Gyermekkórusának és a Debreceni Kölcsey Kórusnak.

1994-ben az addigi óradíjas pozíciómból teljes állás lett. Gergely Ferenc rosszabbodó 
egészségi állapota miatt Lehotka Gáborral ketten tanítottuk az orgona szakosokat. 1998-ban, 
adjunktusi szerződésem lejártakor a teljes állásomat két félállásra írták ki, melynek egyi-
két pályázat útján megnyertem. A másik félállást Pálúr János kollégám kapta, akivel a mai 
napig (2008 óta egykori közös tanítványunkkal, Fassang Lászlóval kiegészülve) a legna-
gyobb egyetértésben és harmóniában dolgozunk. Igyekeztem mindig jó kapcsolatot kiépíteni 
a „rivális” intézményekkel is: több alkalommal vittem el hallgatóimat Debrecenbe Karasszon 
Dezsőhöz szakmai konzultációra.

− Úgy tudom, tanítványaidat nemcsak az órák keretében látod.

− A velük való intenzív kapcsolat nem merülhet ki a heti kétórányi kötelező találkozás-
ban. Már kezdő tanárként igyekeztem a hallgatóimból igazi közösséget kovácsolni, akik remé-
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nyeim szerint tanulmányi idejüket elsősorban nem egymás versenytársaként, hanem egymás-
ra utalt kollégákként élik meg. 1996 óta minden év június végén egy hétvégét töltünk együtt 
Tihanyban az „Ifjú orgonisták találkozója” program keretében.

− Kiket tudsz kiemelni közülük?

Radosza Attila festménye
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− Volt hallgatóim közül sokan szép nemzetközi sikereket értek el: az előbb említett 
Fassang László megnyerte a legjelentősebb orgonaversenyeket szerte a világon. Vas Krisztina 
és Dóbiás Hedvig Dániában jelentős templomok orgonistái csakúgy, mint Marosvári Péter 
Finnországban, Kántor Zsolt és Pető László Izlandon. Varga László a miskolci főiskola orgo-
natanára lett. Többen szereztek doktori fokozatot: például Méhes Balázs és Kecskés Mónika, 
néhányan a LFZE Doktoriskolájában tanulnak. Weimarban, az egyik legjelentősebb nem-
zetközi orgonaversenyen Kováts Péter és Tóka Ágoston az első két helyet szerezték meg. 
Tanítványaim közül többen a diploma után neves külföldi intézmények orgonaszakára jutot-
tak be és végezték el azokat sikerrel, nemzetközi versenyeken bizonyítva tehetségüket: Soós 
Gábor, Pintér Anna, Pétery Dóra.

− Persze nemcsak saját hallgatóidra van rálátásod…

− A hangversenyezés és a hazai tanári ismertség következményeként számos hazai és nem-
zetközi orgonaverseny zsürijében dolgozhattam: Nemzetközi „Buxtehude” Orgonaverseny 
– Szekszárd, 1993; Országos Zeneiskolai Orgonaverseny – Salgótarján, 1995; Nemzetközi 
Orgonaverseny „Gárdonyi Zoltán emlékére” – Győr 1996; Győri Nemzetközi Orgonaverseny, 
1998; Nemzetközi Orgonaverseny − Hannover, 2006; Országos Szakközépiskolai 
Orgonaverseny – Budapest (2007, 2010); Nemzetközi Orgonaverseny − Salerno, 2010. 
Külföldön előadásokat és kurzusokat tartottam angol, illetve német nyelven, amerikai, német, 
dán, finn, orosz és japán egyetemek és főiskolák vendégelőadójaként.

− De vissza a gyökerekhez: hogyan kerültél Győrbe?

− Diplomám megszerzése óta párhuzamosan tanítok lakóhelyemen, a LFZF hajdani Győri 
Tanárképzőjében is, mely a vidéki egyetemi integrációs törekvések eredményeképpen 1996 
óta a győri Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Intézete. Szolfézst, zeneelméletet, majd 
a ’90-es évek vége óta orgonát és az orgona „melléktárgyait” tanítom. A 90-es évek eleje óta 
rendszeres kísérője voltam a Győri Leánykarnak is. 1998-ban (a zeneakadémiai félállással 
egyidőben) Győrben teljes állásba kerültem. 2000-től Gábor József igazgató úr helyettese let-
tem, majd mandátumának lejárta után az intézet igazgatójának kértek fel. 2006-ban főisko-
lai tanári kinevezést kaptam.

− A folyamatos tanulásnak, önképzésnek köszönhetően…

− 2004-ben summa cum laude minősítéssel szereztem meg a doktori fokozatot a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 2006-tól rendszeresen tartok speciálkollégiumi kurzu-
sokat a doktoriskolás hallgatóknak, ugyanúgy fakultatív tárgyakat is az alap- és mesterkép-
zéses diákoknak. A Doktori Iskola rendszeresen kér meg szigorlati vizsgáztatásra és dokto-
ri dolgozatok bírálatára. 2012 januárjában habilitáltam a Zeneakadémián, gyakorlatilag az 
intézmény „vezérkara” előtt, ugyanezen év szeptemberében vettem át a köztársasági elnök-
től egyetemi tanári kinevezésemet.

− Hogyan változtatta meg az életedet, a kollégákkal való kapcsolatodat a győri veze-
tői kinevezés?

− Alapvetően. Hirtelen 40 kolléga és kb. 150 hallgató napi ügyes-bajos dolga szakadt a 
nyakamba. Ezt csak tetézte az akkor kezdődő, a bolognai rendszerre történő átállás hihetet-
len adminisztrációs terhe is, hónapok mentek el az akkreditációs dokumentumok elkészí-
tésével. (Erre a folyamatra egyébként országosan is rálátásom volt: 2008-tól 2012-ig tagja 
voltam a Magyar Akkreditációs Bizottság Művészeti Szakbizottságának.) Győri munkánkat 
siker koronázta, az intézet jogosultságot szerzett az alap-, majd a tanári mesterképzések foly-
tatására. A Dobszay László professzor úr vezette MAB látogató bizottság jelentésében elis-
meréssel írt igazgatói tevékenységemről.

A vezetői megbízatást szolgálatnak élem meg. Persze ez nem könnyű dolog, mert vezető-
ként az intézményi érdek a legfontosabb, mely néha szemben áll az egyéni érdekekkel, akár 
még a régi, gondtalan barátságokkal is. Igyekszem a legkisebb veszteséggel és a legnagyobb 
nyereséggel megélni ezeket a problémákat. Szerencsémre kiváló kollégák segítenek ebben: a 
legteljesebb őszinteséggel, bizalommal és barátsággal, mindig konszenzussal próbálunk úrrá 
lenni az előttünk tornyosuló újabb és újabb kihívásokon.

− Hogyan éled meg a szakmai kétlakiságot?
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− A két munkahelyem, a Zeneakadémia és a győri intézet látszólag versenyhelyzetben van, 
és elvileg talán döntenem is kellene, hova húz a szívem. Én viszont azt gondolom, és minden 
cselekedetemmel mindkét intézményt szolgálva azt próbálom igazolni, hogy a két intézmény 
nem mellé-, hanem alá-fölé rendelő viszonyban van egymással: a legtehetségesebb, művész-
diplomára alkalmas hallgatóknak a Zeneakadémián van a helyük. Aki viszont oda nem fér be, 
vagy képességei és elhivatottsága az alapfokú tanári képesítésre predesztinálják, annak érde-
mes Győrbe jönnie, ahol egy jó szakmai színvonalú, barátságos intézményben taníthatjuk meg 
mindarra, amire a pályájához szüksége van.

− Milyen szakmai elismerésekben részesültél eddig?

− Tanári munkámat a LFZE akkori rektora, Soproni József „Rektori dicséret”-tel ismer-
te el 1993-ban. 2004-ben a kortárs magyar orgonazene hazai- és külföldi rendszeres megis-
mertetéséért Artisjus-díjat kaptam. Ugyanabban az évben, sikeres amerikai koncertjeim és 
előadásaim eredményeképpen New Jersey állam orgonista szövetsége a „Performer of the 
Year” címmel jutalmazott. Győr zenei életének fejlesztése szívügyem: évek óta hangver-
senysorozatokat szervezek, játszom és konferálok a Szentlélek-templomban és az Egyetemi 
Hangversenyteremben – a volt győri zsinagógában – óvodásoknak, általános és középisko-
lásoknak, valamint nyugdíjasoknak. A Győr Város Kultúrájáért kitüntetést 2005-ben, a Győr-
Moson-Sopron megyei Príma-díjat 2009-ben kaptam meg.

− De térjünk vissza most hangszeredhez! Repertoárod – gondolom, nem utolsósorban a sok 
éves tanítás miatt – felöleli az orgonairodalom teljességét.

− A régi zenéből az olasz Andrea és Giovanni Gabrieli, Frescobaldi, a németalföldi 
Sweelinck éppúgy műsoron van, mint a francia Couperin, Grigny, Corette és Daquin. A német 
barokk nagymesterei közül Buxtehude, Praetorius, Lübeck, Pachelbel, Muffat, Froberger sze-
repel repertoáromon. Természetesen rengeteg Bach-ot játszom, a Bach-fiúkat és Bach tanítvá-
nyait is beleértve. Händel orgonaversenyeit is megszólaltatom. A klasszikát Haydn és Mozart, 
a romantikát Mendelssohn, Schumann, Brahms képviseli. Rendszeresen játszom Liszt szinte 
valamennyi orgonaművét, az utána következő generációból Reger, Karg-Elert és Hindemith 
néhány darabját.

− Francia zene?

− A Zeneakadémia Doktoriskolájában több kurzust tartottam a „Napkirály”, XIV. Lajos 
időszakában fénykorát élő francia barokk kor orgonazenéjéről, ezt az irodalmat rendszeresen 
játszom is – ha erre alkalmas hangszer kívánkozik. Franck valamennyi művét előadtam, mel-
lette Guilmant, Saint-Saens, Widor, Vierne, Dubois, a 20. századból Messiaen, Dupré, Duruflé 
és Satie zenéje is megszólal koncertjeimen.

− Magyar szerzők?

− Kodály Zoltán, Ligeti György, Durkó Zsolt, Hidas Frigyes darabjai mellett a kortársak 
közül játszom Szőnyi Erzsébet, Gárdonyi Zsolt, Jeney Zoltán, Soproni József, illetve zeneaka-
démiai és győri zeneszerző kollégám, Olsvay Endre műveit. A nem magyar kortársak közül a 
dán Jesper Madsen és az amerikai Stephen Paulus érdemel említést.

− Különleges viszony fűz a Szent István-bazilika néhai orgonistája, Koloss István zenéjéhez.

− Az előbb említett névsor kiváló zeneszerzőket, és nagyszerű műveket takar, de a kedven-
cem közülük Koloss István. Ő – a többiekkel ellentétben – egész életében hivatásos orgonista 
és egyházzenész volt. Valamennyi műve igen hangszerszerű, ötvözi a magyar népzene dallam- 
és ritmuskincsét. Nem véletlen, hogy műveivel külföldön mindig nagy sikert arattam, nem 
győztem küldeni a darabok kottáit és a belőlük készült felvételeimet. Örömmel adom elő 1. és 
2. szonátáját, 1. és 3. partitáját, a Réflexions-t és a Szent István fantáziát, a legnagyobb élmény 
mégis talán győri hallgatóink közreműködésével lemezre vett orgonaversenye volt számomra.

− Mennyi koncertet adsz évente?

− Ez változó. A 90-es évek elején, amikor próbáltam magam megismertetni a hazai és 
nemzetközi orgonistaéletben, igyekeztem mindenhova elmenni, ahová csak meghívtak. Erre 
a szakmára különösen igaz: nagyon nehéz bekerülni, de pillanatok alatt ki lehet kerülni a kör-
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forgásból. Sok éven keresztül játszottam – főleg nyaranként – koncertsorozatokat Észak-
Európában. Ez néha 15–20 koncertet jelentett másfél hónap alatt, például német−dán−svéd−
finn útvonalon, egyedül autózva 8–10 ezer kilométert. Volt úgy, hogy két hét alatt játszottam 
7–8 koncertet az USA-ban.

Igazgatói megbízatásom első éveiben ez gyökeresen megváltozott, sokkal kevesebb időm 
volt gyakorolni és a koncertjeimet szervezni. Mostanában igyekszem ismét rendszeresebben 
felkészülni és hangversenyezni. Az elmúlt nyáron nagy élvezettel játszottam Finnországban 
nyolc koncertet tíz nap alatt, elindulva Helsinkiből és befejezve a sarkkörön túl, naponta ese-
tenként több száz kilométert utazgatva.

− A mérnök mennyiben és hogyan befolyásolja az orgonistát: érdekel például az orgona-
építés, a hangszer szerkezete, akusztikája?

− Az orgona hihetetlenül komplikált hangszer, nem árt, ha az ember minden részletét isme-
ri, főleg azt, hogyan kell elhárítani az esetleges, hirtelen keletkező problémákat. A mérnöki 
gondolkodás lényege, hogy keressük meg a problémát, és azt szisztematikusan, lépésről lépés-
re próbáljuk megoldani. Előfordult több esetben – nemcsak itthon, de külföldön is –,  hogy a 
koncert előtt kellett megjavítanom az orgonát, meghangolni a hamis sípokat. Erre tanítjuk is a 
hallgatóinkat, ez hozzátartozik a szakmához.

− Úgy tudom, érdekes mozzanatokkal, technikai megoldásokkal fűszerezed hangversenyeidet.

− Igen, a szokványos, vegyes koncertműsorok mellett folyamatosan játszom temati-
kus hangversenyeket is, magyarázatokkal, esetenként powerpointos vetítéssel. Néhány 
cím mutatóban: Itáliai billentyűs műfajok (canzona, recercare, capriccio); A barokk toc-
cata története (Gabrielitől Bach-ig); Orgonazene a Napkirály udvarában; Bach, a virtu-
óz orgonista – Bach, az istentiszteleti orgonista; Zenélő órára írt művek; Liszt – fájdalom 
és személyes tragédiák; Reger, a meg nem értett zeneszerző; A 20. század nagy misztiku-
sa: Messiaen; Nagy improvizátorok, amikor komponálnak (Madsen, Litaize, Guy Bovet) 
– és így tovább…

− Lemezek?

− 1995-től kezdve 15 CD-felvételen játszottam szólistaként és kóruskísérőként.

− Szakmázzunk egy kicsit! Mit jelentett régen és mit jelent manapság orgonistának lenni?

− Az orgonista évszázadokig a legmagasabban képzett muzsikusnak számított. A legjelen-
tősebb zeneszerzők közül sokan láttak el templomi orgonistaszolgálatot, amely egyrészt jelen-
tős társadalmi presztízst, másrészt anyagi biztonságot is jelentett számukra. Nemcsak kiváló 
és több hangszeren játszó előadóművészek, hanem zeneszerzők, improvizátorok, karmeste-
rek és kórusvezetők is voltak egy személyben. Ha ez az ideál ma már nem érhető is el, igyek-
szem hallgatóimat sokoldalúan felkészíteni előadóművészi és tanári pályájukra. Fő célkitűzé-
sem olyan szólóhangszeres és kamaraművészek képzése, akik magas fokú technikai és sokol-
dalú zenei képzettséggel, továbbá széles körű pedagógiai-pszichológiai és általános művelt-
séggel rendelkeznek. Jártasak a zenei interpretáció különböző irányzataiban, és képesek azok 
között biztos ízléssel tájékozódni. Átfogóan ismerik a hangszeres és vokális irodalmat, vala-
mint a hangszer pedagógiájának és metodikájának irodalmát.

− Mindez nem akármilyen feladat, tekintettel hangszered bonyolultságára.

− Valóban, orgonaművek stílusos interpretációjához nem elegendő, ha valaki egyszerű-
en csak tehetséges muzsikus, hanem megfelelő tudással kell rendelkeznie a zenei stílusok, a 
hangszertörténet változásaiban, és alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie a különféle egyhá-
zi liturgiákban is. A 13. századtól kezdve Európa különböző országaiban, sokszor egyidőben 
egymáshoz képest nagyon eltérő stílusok és előadóművészeti hagyományok alakultak ki. Az 
orgona alapvetően a templom hangszere volt, ezért az orgonazene mindenekelőtt a liturgia cél-
jait szolgálta: a darabok megértéséhez ezért elengedhetetlen a liturgiai háttér, valamint a mű 
keletkezésének története.

Egy-egy darab, életmű vagy zenei stílus tanulásánál fontosnak tartom, hogy a hall-
gatóknak alapos információjuk legyen azokról a hangszerekről, amelyekre a műveket 
írták. Egy zongorista könnyen elboldogul a világban, mert szinte mindenhol a standard 
Steinway, Bösendorfer vagy Yamaha zongorákkal találkozik. Az orgonákkal teljesen más 
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a helyzet: minden hangszert egyedileg készítettek/készítenek, az uralkodó divattól, litur-
giai igénytől, pénztárcától függően – és nekünk ezeken a geometriailag, ergonómiailag 
nagyon különböző (sokszor kényelmetlen) hangszereken kell játszanunk minimális gya-
korlási lehetőséggel. Másrészről az itthon rendelkezésre álló orgonákon sokszor nem talál-
hatók meg azok a hangszínek, hangszín-kombinációk, melyek önmagukban is a kulcsot 
jelenthetik a különböző korokból-stílusokból összeálló repertoár egy-egy alapművének 
megértéséhez és eljátszásához.

Radosza Attila festménye
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− Sarkalatos kérdés napjaink orgonistái számára, neked is felteszem: mi a véleményed az 
elektronikus hangszerekről?

− Az orgona mindig is sípos hangszer marad, s bármit mondanak is a forgalmazók, az 
elektronikus hangszerek meg sem tudják közelíteni az igazi orgonahang akusztikai élményét. 
Ugyanakkor tény, hogy ahová nem lehet igazi orgonát építeni, ez lehet vállalható, kompro-
misszumos megoldás.

− De térjünk vissza a tanításhoz…

− Amíg egy zongorista egyetlen jó hangszeren el tudja játszani a teljes repertoárt, addig 
nálunk egy-egy orgona csak nagyon korlátozott stíluskör megszólaltatására alkalmas. 
Mondhatnánk úgy is, hogy egy több zenei korszakot felölelő hangversenyműsort darabon-
ként más és más adekvát hangszeren kellene eljátszanunk. Ez természetesen nem járha-
tó út, de úgy kell megtanítanunk a hallgatókat, hogy ha mégis találkoznak egy-egy stílus-
ra emblematikusan jellemző instrumentummal, eligazodjanak rajta, ne érje őket meglepetés, 
tudjanak egy ismeretlen hangszeren stílusosan, az adott viszonyok között a legszebb hang-
színeket kiválasztva sikeres produkciót nyújtani. Ezért 1996-tól kezdve rendszeresen szak-
mai kirándulásokat szerveztem az orgonazene szempontjából legfontosabb európai országok-
ba: Dániába, Németországba és Franciaországba. Világhírű történelmi hangszereket tanulmá-
nyozhattunk, olyan orgonákon játszhattak a növendékek, ahová legtöbben soha nem jutottak 
volna el. Ez a hagyomány az utóbbi pár évben szerencsésen megerősödött: a zeneakadémiai 
tanártársaimmal, Pálúr Jánossal és Fassang Lászlóval most már évente külföldi tanulmányuta-
kat szervezünk, ahol ezeken a fantasztikus hangszereken gyakorolhatunk és taníthatunk egy-
egy hetet. Diákjainkat továbbá rendszeresen küldjük hazai és nemzetközi versenyekre (itt is 
számos orgonával ismerkedhetnek meg), a hangszerismeret gyakorlati kérdéseire pedig orgo-
naépítő mesterek műhelyeiben kaphatják meg a válaszokat.

− Ez persze Tőled is állandó készenlétet, folyamatos önképzést követel…

− Rendszeresen olvasom a nemzetközi orgonista folyóiratokat, kollégáim doktori dolgoza-
tait és tanulmányait, hogy a lehető legpontosabb válaszokat tudjam adni a felmerülő zenetu-
dományi és hangszertörténeti kérdésekre.

− Mindezek persze a tanári munkát is befolyásolják: milyen repertoárt tanítasz és miért?

− A tantervek kialakításánál kiemelt gondot fordítunk arra, hogy a rendelkezésre álló 
tanulmányi idő alatt diákjaink valamennyi fontos műfajt és korszakot megismerve az azok-
ra jellemző alapműveket megtanulják, repertoárt szerezzenek minden hangszertípusra. Ezért 
komoly szakmai munkát követelünk meg orgonista hallgatóinktól. Európai és amerikai kol-
légáim elismerően nyilatkoztak arról az elvégzett és elvégzendő munkáról, amit diákjainknak 
a tanulmányaik alatt teljesíteniük kell. Követelményként állítjuk eléjük, hogy egyedül, min-
den segítség nélkül – a vizsgákon rendszeresen fejből – játsszanak, és szuverén urai legyenek 
bármilyen orgonának.

− Hogyan zajlik egy óra?

− Egy orgona főtárgyórán alapvetően ugyanazokkal a zenei alapszituációkkal találko-
zunk, mint a többi hangszernél: a legnagyobb különbség talán a kompozíciós és előadói stílu-
sok értelmezésének kiemelt fontosságában van. Mondok egy példát! Az orgonán a dinamikai 
árnyalás sokkal összetettebb, mint a hangszerek legtöbbjénél, kisebbek a megvalósítás lehe-
tőségei. Az árnyalt és választékos billentés a barokk zene legfontosabb előadói manírja, egy-
ben a legnehezebben megvalósítható is. Kifinomult fül és érzékeny billentéskultúra kialakítá-
sa nélkül az orgona tényleg rideg, nehézkes hangszernek tűnik. Igyekszem a hallgatók figyel-
mét állandóan felhívni az érzékeny billentés megvalósítására, a polifon zenei szövetet ezért a 
tanulás során sokszor redukáljuk egy kiválasztott szólam figyelmes követésére.

Másik alapvető kérdés a barokk zenében a kétféle előadói és komponálási alapállás, a sza-
bad, improvizáció-szerű (stylus phantasticus) és a kötött (stylus gravis) stílusok megértése és 
megvalósítása. Főleg a stylus phantasticus előadói gyakorlata okoz sokáig fejtörést: mi az a 
határ, ameddig elmehetünk a darabok egyéni értelmezésében, milyen egyéni ötletekkel tehet-
jük még világosabbá, megragadhatóbbá a zeneszerző szándékát? Ezért igyekszem a hallgató-
kat rávenni arra, hogy az adott szerzőnek ne csak egyetlen darabjával foglalkozzanak, hanem 
sok hasonló szerkezetű mű részleteit összehasonlítva érezzék meg az előadói szabadság lehe-
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tőségeit, de korlátait is. Különösen hasznos és sikeres a francia barokk zene típustételeivel 
való ismerkedés: a rövid, általában 1−2 oldal terjedelmű tételek hangulatának megízleléséhez 
hasonló tételek tucatjait játszatom át, ráéreztetve őket a francia zene sajátosságaira.

A barokk orgonazene soha nem volt önálló, a többi zenélési formától elkülönülő praxis, 
sokféle vonós, billentyűs, avagy zenekari és operai elem került bele. A kor esztétikája alap-
vetően az ún. non-legato játékmódot preferálta, azaz különösen a polifon texturában az egyes 
hangok minimális elválasztását, ezáltal a szólamok plasztikus érvényesülését. Ezzel szemben 
a romantika alapvető eszköze a legato, a bel canto hangzás. Az orgona az a hangszer, ame-
lyen talán a legélesebben elkülöníthető ez a kétféle megszólaltatási mód, ezt is számos dara-
bon keresztül tapasztalhatják meg a diákok.

Az órákon felhívom a hallgatók figyelmét a művek hangzásképének tanulmányozására is. A 
rendszeresen nálam lévő számítógépem rengeteg zenét tárol, katalogizálva szinte a teljes orgona-
repertoárt, általában művenként több előadásban is. Ez nagyban segít a különböző előadói módok 
értelmezésében, egyes előadói stílusok megértésében. Az aktuálisan tanulandó műveket közösen 
végighallgatjuk, esetenként többféle előadói koncepcióban, néha többféle hangszeren is.

− Neked kik a kedvenc előadóid?

− A 80-as években a magyarok közül nagyon szerettem hallgatni Karasszon Dezsőt, 
Spányi Miklóst, a külföldieknél olyan hosszú a lista, hogy nem tudok választani...

− Nyilván nagy feladat mindezt heti két órába belezsúfolni.

− Törekszem arra, hogy minden órát maximálisan kihasználjunk. Amikor egy hallga-
tó keveset (vagy egyáltalán nem) tud egyik óráról a másikra gyakorolni, akkor is foglalko-
zom vele: átbeszéljük a művek formai sajátosságait, fontos harmóniai és stilisztikai jellegze-
tességeit. Nagy hasznát veszem a hangszeres tanításban annak, hogy ma is aktív szolfézsta-
nár vagyok, és majd 10 évig tanítottam zeneelméletet is. Látható: egy orgonaóra nem csak a 
hangszerjátékról, de legalább annyira a zeneszerzésről is szól.

− Mi a véleményed az improvizációról? Tanárod, Gergely Ferenc nagy mestere volt a 
műfajnak, ám az utóbbi évtizedekben a magyar orgonistagyakorlatból szinte teljesen eltűnt e 
művészet oktatása-gyakorlása, míg Nyugat-Európában rendületlenül virágzik.

− A liturgikus, istentiszteleti orgonálás mindig is az improvizációról szólt. Egyszer meg-
kérdeztem a párizsi Notre-Dame világhírű orgonistáját, Olivier Latry-t: mit játszik a miséken? 
Azt válaszolta: rögtönöz, közben nézi a tükröt, hol áll éppen a liturgia, és ha kell, azonnal befe-
jezi. Tudomásul kell venni: az istentisztelet középpontja nem az orgonazene, az annak szer-
ves, de nem lényegi része – ugyanakkor az orgonistának ott vannak benne a húsz másodpercre 
vagy éppen három percre terjedő momentumai, hogy bennük zeneileg meghallgatható, élvez-
hető muzsikát játsszon-rögtönözzön. Az improvizáció oktatása ezért mindig is az egyházzene 
tanításához kötődik, annak sok helyen a legfontosabb tárgya. Sajnos itthon a II. világháború 
utáni politikai helyzet következtében az egyházzene oktatásával együtt valóban a süllyesztő-
be került, több generációra terjedő „Csipkerózsika-álomba” szenderült ez a praxis. Azért van-
nak üdítő kivételek: két zeneakadémiai orgonatanár kollégám, Pálúr János és Fassang László 
a műfaj nemzetközi élvonalába tartoznak, és nagy erőfeszítéseket tesznek az improvizáció 
újbóli előtérbe hozására.

− Ez annál is inkább érdekes, mivel az orgonisták többsége – már csak a hangszerek miatt 
is – gyakorló egyházzenész, tehát hivatalból is találkozik az improvizáció és a liturgikus orgo-
najáték problémáival. Milyen a te viszonyod az egyházzenéhez?

− 58 éves vagyok, s 46 éve rendszeresen kántorkodom a Győr-Kisbácsa-i katolikus temp-
lomban. Édesapám hétköznapi helyettese voltam sokáig, amíg aztán „kiszorítottam” az orgo-
napadról a vasárnapokon is. Fantasztikus élményeim voltak Nyugat-Európában és az USA-
ban, emelkedett, gyönyörű zenékben bővelkedő istentiszteleteken. Mindig így volt: ha jó a lel-
kész és jó a kántor (és a kórus), akkor érdemes oda járni…

− Az orgonista ugyanakkor gyakran kamarazenész is…

− Az orgona ugyan szólóhangszernek tekinthető, de rengeteg művet írtak orgonakísérettel. 
A szólóhangszeres képzés mellett a kamarazene tanítására is nagy súlyt fektetünk, szerencsére 
sok művet komponáltak orgonára és az orgona hangjához jól társuló hangszerekre.
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− A tanár pedig egyben előadó…

− Több mint tíz évig tanítottam az orgonaismeretet és módszertant, tapasztalataimat össze-
gezve egy módszertani jegyzetet készítettem, melyet a kis hallgatói létszám miatt digitális 
formában használunk. A bolognai képzés néhány értelmes új tárgyat hozott a képzésbe, de a 
korábban jól működő, fontos tárgyak közül ki is vett, illetve egyesekre nem hagyott elegen-
dő időt. Ezeknek a hasznos információknak a pótlására évente hirdetek meg és tartok speciá-
lis kollégiumokat.

− Néha a hallgatóknak is írniuk kell…

− Diákjaim gyakran kérnek meg a szakdolgozataik konzulensének. A szakdolgozatok 
témáinak kiadásánál fontos szempontnak tartom a forrásanyag elérhetőségét, külföldi kollé-
gáim segítségével igyekszem a nehezen hozzáférhető irodalmakat megszerezni. Doktori mun-
kám megírása közben nagy tapasztalatra tettem szert a publikációk általános tartalmi és for-
mai követelményeinek teljesítésében, így a szakdolgozatok készítőinek, illetve a doktori mun-
kájukat végző kollégáimnak igyekszem megtanítani a zenei publicisztika alapvető ismereteit.

− Napjainkban az orgonazene reneszánszát éljük. Számos fiatal tűnt fel a hangversenyélet-
ben, kiváló versenyeredményekkel. Jelentős befektetésekkel új hangszerek épülnek országszer-
te, hadd említsem első helyen a MüPa hatalmas hangversenyorgonáját. A jelenségnek ugyan-
akkor árnyoldalai is vannak: egyesek kezében az orgona show-hangszerré lett, amellyel akár 
MüPá-t megtöltő koncerteket lehet adni – ugyanakkor a közönséget az orgonairodalom nagy 
darabjai mellett kétes színvonalú átiratokkal bombázva. Nem kerülöm: Varnus Xavérra és 
tanítványaira-követőire gondolok. Mi a véleményed erről?

− Egész világunkra jellemző a bulvárosodás, a média uralja az emberek gondolkodását. 
Celebvilágot élünk, az a fontos ember, akivel naponta találkoznak a médiában. Mindegy, hogy 
mit mond, mit tesz, csak ott legyen. Ez persze sok pénzt is jelenthet, és nagy a kísértés. Lagzi 
Lajcsi kezdte a sort, aztán szinte minden hangszernek meglettek a „Lajcsijai” így az orgoná-
nak is. A képlet egyszerű: az „átlagközönség” azt szereti, amit ismer, és azt ismeri, amit sze-
ret. Minimális befektetés – maximális haszon: egyszerű közgazdaságtan. Nekünk, akik fele-
lősek vagyunk a jövő zenész-generációjának képzéséért, ez az út nem járható: nem „égethe-
tem” magamat a hallgatóim előtt, hogy ne a szakmailag legmagasabb értékeket kövessem és 
közvetítsem.

− A pálya csúcsán járva hogyan fogalmaznád meg ars poeticádat?

− A zeneakadémiai tanárság és a győri intézet igazgatása nagy megtiszteltetés, ugyanakkor 
nagy felelősség is, hiszen az ország legtehetségesebb hallgatóit kell tanulmányi idejük alatt 
minél magasabb szintre eljuttatni. Ez persze nemcsak a tanításra, de a családra is vonatkoz-
tatható. Kedves volt osztályfőnököm, Korzenszky Richárd bencés szerzetes könyvében talál-
tam rá azokra a gondolatokra, melyekkel munkálkodásom lényegét meg tudnám fogalmazni:

„A tanár munkája mindig olyan, mint a kertészé. A pa lántát a szülők hozzák. Az iskola 
másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnöveszti a palántát. Megmunkálja a földet körü-
lötte. Öntözi, hogy gyö kerei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi a környezetéből mindazt, 
ami meggátolná, hogy a növekedéséhez szükséges fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős 
a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékba ne roppanjon. S egy idő után elveszi 
mellőle a karót — s et től kezdve aggódva figyeli, most már távolabbról: vajon olyanná nőtt-e 
fel, amilyennek szerették volna.

A hajtásból más felnőni nem fog, csak az, amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is 
megkapaszkodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy megnyugtató, életet sugárzó legyen: fele-
lős érte, aki öntöz, aki kertészkedik, aki a csenevésznek látszó hajtásra esetleg tápsót is tesz.”1

1 Korzenszky Richárd OSB: Szünet nélkül (Kézen fogva), Tihany, 2000, 9.
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ITTZÉS GERGELY

A zenei hang kettős természete
Köztudott, hogy képzeletünk szabadsága messze túllépi az anyagi világ korlátait, szelle-

münk nincs alárendelve a fizika törvényszerűségeinek. A művészi alkotás alapvetően erre a 
szabadságra épít. Ha ezt a szabadságot nem demonstrálni kívánjuk, s nem mintegy a termé-
szettudományos gondolkodás tagadásaként fogjuk fel, hanem olyanként, amely e gondolkodás 
(nem kizárólagos) létjogosultságának elismerése mellett képes működni, termékeny szellemi 
játéktérre lelhetünk, mely kimeríthetetlen és tanulságos tapasztalatokkal kecsegtet.

A Teremtés megismerése, mint az ember egyik legfőbb szenvedélye, három alapformát 
ismer. Az egyik a ráció útja, amelyet elsősorban a természettudomány képvisel a maga fizi-
kai tapasztalati megismerésével és ennek elméleti feldolgozásával. E külső megfigyeléssel 
szemben ott a vallás, amely alapvetően befelé figyel, és az érzékfeletti intuitív megismeré-
se révén igyekszik képet alkotni a világról. E két módszer között természetesen van átjárás 
is, az érzéki és az intuitív megismerés jól ki tudja egymást egészíteni a pszichológiában, a 
filozófiában és sok más területen. De van egy harmadik út, amely lényegesen különbözik e 
kettőtől. A művészet az alkotás révén maga is teremt, a művész mintegy a Teremtő szerepét 
magára öltve, saját bőrén megtapasztalva akarja átélni és megismerni a teremtés folyamatát 
és természetét. Mivel végső soron ilyen módon is azt a világot akarjuk megismerni, amely-
ben élünk, művészetünk általában nem kíván teljesen új, a tapasztalati és elméleti úton meg-
ismerhető világtól lényegesen eltérő világot teremteni, megálmodni. A műfajok, stílusok, 
egyes műalkotások legnagyobb része elfogadja azokat az elemi természeti törvényeket, szo-
ciológiai és pszichológiai szabályszerűségeket, melyek – tapasztalataink és legjobb tudásunk 
szerint – világunkban működnek. A hagyományos európai művészetben épp elég ok erre, 
hogy itt az alkotó általában kollektív, társadalmi szintű érthetőségre törekszik, ehhez pedig 
a közös élmények megléte elengedhetetlen. Ezért az író olyan világról ír, amely csak rész-
ben fiktív, és kitalált fele is nagyban hasonlít az általunk megtapasztalhatóhoz; a festő olyan 
képet fest, amelyen tényleges vizuális élményeinkből indul ki, még ha meg is változtatja az 
élményt. Tegyük hozzá, hogy nemcsak a fizikai érzékeink által észlelt jelenségek inspirálhat-
ják az alkotót, hanem legalább annyira látomásai, belső élményei is, amelyek azonban mégis 
az érzéki tapasztalás mintájára vésődnek be.

A zene áll a legtávolabb a hétköznapi valóságtól, ez a legelvontabb művészet, hiszen – 
legalábbis az experimentális zene megjelenése előtti időkig – csak kivételes esetben kíván-
ja konkrétan utánozni a hangzó valóságot: beszédet, természeti és gépi zajokat, állati hango-
kat. Ezért a zene esetében különösen szabad tere nyílik az alkotó fantáziának, ezért a zene-
mű tud talán legteljesebben saját világot teremteni. Ugyanakkor itt sem kívánunk lemondani 
arról, hogy szoros közösségre leljünk a tapasztalatilag megismert világ és a zenében megal-
kotott rend közt. Arra, hogy hol találjuk meg ezt a közösséget, a kérdés nyitottabb, mint más 
művészeti formák esetében; mind a zeneszerző, mind az előadó több irányban indulhat el. 
Hogy az emberi világ mely szegmentumával társítjuk képzeletben a zenét, az rajtunk múlik. 
Hagyományosan a leggyakoribb, hogy a mozgás, a számok vagy/és az érzelmek analógiája-
ként értelmezzük a hangok áramát, s az ilyen esetekben az adott tárggyal kapcsolatos tapasz-
talatainkat és tudományos ismereteinket hívjuk segítségül, hogy a zene rendjét szerzőként 
megalkossuk vagy előadóként felismerjük és továbbítsuk. Természetesen más párhuzamokat 
is von(hat)unk, amelyek ugyanúgy működnek, legyen az a vizualitás, a vallás vagy a filozó-
fia, netán az illatok, a retorika vagy az erotika köre. Ezeket az asszociációkat nap mint nap 
használjuk a zenei élményeinkkel kapcsolatban, különösen, mikor szavakban kell őket érzé-
keltetnünk, például a tanítás folyamán. Mivel sokszor nem tudunk egzakt módon nyilatkozni 
a zenei hangokról és műalkotásokról, gyakran hívjuk segítségül ezeket a képzettársításokat.

A világ különböző jelenségszintjei közt egyébként is szoros kapcsolat van, amely a köz-
tük lévő megfeleléseken alapul, ahogyan azt az ősi analogikus gondolkodás tartja. Ezért ren-
delhető a különböző távol-keleti gondolkodási rendszerekben példának okáért egy-egy szín-
hez egy-egy illat, hang, növény, hónap, karakter stb. E gondolkodás nyomai az európai kul-
túrtörténetben is megtalálhatóak, pl. éppen a zeneelméletben, legfrappánsabb formájában az 
ún. affektustanban.

Amennyiben szellemünk szabadon kötheti a hangot a valóság bármely más jelenségéhez, 
kínálkozik a lehetőség, hogy a fényhez hasonlítsuk. Ez a két jelenség az, amely érzékeink szá-
mára a legtöbb információt hordozza. Az akusztikus és a vizuális inger viszonylag kiismerhe-
tő csatornákon jut el hozzánk, hiszen terjedésük meglehetősen szabályos (ellentétben pl. a sza-
gokkal), és sokféle, jól körülírható adatot tudnak közölni.
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A fényről tudjuk, hogy kettős természete van, jobban mondva: a tudománynak mindeddig 
nem sikerült dűlőre vinni a kérdést, hullám-e a fény avagy részecske természetű, tehát anyag-
szerű valami. Mindkét módon értelmezhető, s mikor egy kísérlet az egyiket feltételezné, az 
eredmény mindig a másikat igazolja s vice versa. Bár a hang valójában elfogadottan hullám, 
amelynek az anyag csak hordozója, közege, de – élve a szabadsággal, mely a teremtő képze-
letnek adatott – mikor zenéről van szó, kapóra jöhet, hogy ezt a rezgést mégis mint anyagot 
képzeljük el. Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy a zenei folyamatot mozdulatok soraként értel-
mezzük, hiszen a mozdulat elsősorban az anyag helyváltoztatását jelenti számunkra.

A mozdulatok egész szorosan és elválaszthatatlanul kötődnek a zenei hang változásaihoz, 
nemcsak képzeleti szinten, de a valós életben is (l. tánc). A zenét is állandó mozgásként érzé-
keljük, melynek lendülete, változó sebessége, ereje, karaktere van. Amíg azonban még nem 
a zenét tárgyaljuk, hanem csak annak alapelemét, a hangot, nem beszélhetünk gesztusok-
ról, mozdulatokról. Viszont a mozgáshoz szükséges anyagot a zenész a hangban találja meg. 
Hogy ez mennyire így van, azt az is bizonyítja, hogy rendszerint úgy beszélünk a zenei hang-
ról, mint aminek anyagi tulajdonságai vannak: hőmérséklete, mérete, színe, tapintása, halmaz-
állapota, tömege vagy akár íze.1 Egy mozdulatlan hang önmagában is lehet meleg, nagy, bár-
sonyos, folyékony, sötét, súlyos és édes is, és amint megmozdul, a játékos pillanatról pillanat-
ra finoman vagy radikálisan változtathatja ezeket a tulajdonságokat. A zenélés folyamatában a 
hang (az anyag) rendszerint mozgásban van, és ilyenkor a mozgásasszociációk már fontosab-
bá válnak, mint az anyag maga. Ettől a ponttól az anyag bizonyos fizikai tulajdonságai csak 
az egyik tényezőt teszik ki, a mozgatónak engedelmeskedni kell a közegellenállás, a gravitá-
ció, a légmozgás és saját erőnléte adta feltételekhez is. Ezek persze mind képzelt vagy belső 
világunkban létező feltételek csupán, de általában a fizikai világ mintájára működnek, és egé-
szen önkényesen nem változtathatjuk őket. A hangok közti – az adott összhangzattani rend-
szerre jellemző – feszültség, a metrikus súlyokhoz szükséges erő és idő és még megannyi más 
tényező működik itt, amelyeket ugyanúgy kell egyszerre figyelembe vennünk, ahogy egy fut-
ballistának számolni kell a labda tömegével, az ellenszéllel, a fű súrlódásával és a gravitáció, a 
közegellenállás, a rúgási sebesség és irány által meghatározott ballisztikus pályával. Mindezek 
együttesen határozzák meg, hogyan rúgjon, illetve, hogy rúgása eredményeként hova száll a 
labda. A zenész számára ehhez még hozzájön az a feladat is, hogy a zene drámai folyama-
ta szerint egy bizonyos lelkiállapotban kell, hogy érezze magát, ami (nemcsak hangszeres, de 
elsősorban virtuális) mozdulatait erősen befolyásolja. Hiszen nem mindegy, hogy ugyanazt 
a tömeget lemondóan vagy lelkesen akarjuk-e elmozdítani a helyéről, gyengéden kívánjuk-e 
továbbítani, esetleg durván odavágni, márpedig a zenei előadás tele van az érzelmi átélés leg-
különbözőbb, az izomállapotot és a mozgást is meghatározó változataival, amelyek a hallgató 
számára a hangerő és hangszín „mikroszkopikus” változásai által válnak megkülönböztethe-
tővé. Külön nehézség, hogy a hangszerkezeléshez, a hangképzéshez szükséges tényleges erő-
kifejtés és a zenei kifejezéshez átélendő modalitás sokszor ellentmondanak egymásnak, tehát 
nem azonosulhatunk száz százalékig a zenei pillanattal, mert közben egészen más jellegű tech-
nikai és szellemi feladataink is vannak.

A zenész tehát, miközben a valós fizikai és lelki körülmények között tevékenykedik, átél 
egy másik, virtuális világot a maga anyagi és lelki vonatkozásaival. Arra kell törekednie, hogy 
ebben a belső világban is hasonló törvények működjenek, még ha az eseményeket ő maga 
határozza is meg. Ezt a belső rendet azzal tudja közvetíteni, hogy engedelmeskedik e virtu-
ális, maga teremtette világ törvényeinek; tudomásul kell vennie, hogy cselekedeteinek itt is 
következménye van. Ha valamit eldob, az le is fog esni, mégpedig a dobás mikéntjétől függő-
en nagyon is meghatározható pillanatban és helyen. Ha egy növendék ezt elvéti, arra mondja 
a tanár, hogy: „nem értem”. Nem érteni, mit csinál egy előadó, nem azt jelenti, hogy valami-
lyen konkrét közlés nem világos, hanem, hogy a világa, amelyet átél és a hangok által közve-
tít, alapvető törvényeiben ellentmondásos. Ez persze mind „csak” érzés, beleérzés, de az érző 
számára – bár számos szubjektív elem is belejátszik – éppoly objektív, mint a hangok maguk.

Az előadó szabadságát nemcsak az az elvárás korlátozza, hogy erős belső logika működjön 
abban, amit átél. Ő már alapvetően a zeneszerző által megálmodott világban foglal helyet. A 
zeneszerző hangokkal (anyaggal) és eseményekkel (mozgással) rendezi be az időt és a teret, 
ezek közt cselekszik az előadó, lehetőleg egyszerűen és természetesen, „amely – mint ked-
venc idézetemben Madách mondja – ott ugrik csupán, ahol gödör van, ott hágy utat, ahol nyílt 
a tér”. De ebben a korlátozott szabadságában is szükség van képzelőerejére és arra, hogy vál-
lalja minden mozdulata felelősségét. 

Hogy mindezek az asszociációk mitől tapadnak a zenéhez, aligha lehetne pontosan anali-

1 A latin tonus szóból származó, számos nyelvben a hangra használt ton vagy tone szó érdekessége, hogy németül 
agyagot is jelent, másutt pedig a színezetre utal, ahogyan magyarul is beszélünk a színek tónusáról. Eredetileg a 
húr megfeszítését jelentette a szó, innen az izomtónus kifejezés.
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zálni, noha bizonyos akusztikai és pszichológiai tényezők bizonyosan tetten érhetők. Minden 
tudományos érdeklődésünk ellenére is szívesebben valljuk azt, hogy itt már a misztérium hatá-
rára értünk, ahol az anyagi és a nem anyagi találkozik, és amit épp azért jelenítünk meg zenei 
hangokkal, mert szavakkal és elméletekkel lehetetlen vagy legalábbis nagyon körülményes 
volna ezt megtenni, s odaveszne a közlés tömörsége és közvetlensége.

Nem szabad megfeledkeznünk azonban a hang hullámtermészetéről sem. Ez nemcsak 
valóságos, fizikai értelemben igaz a hangra, hanem szellemileg is értelmezhető, ha akuszti-
kai ismereteinkből levonjuk a megfelelő következtetéseket. Ezek a következtetések elsősor-
ban hangképzésünkre lehetnek jó hatással, hiszen megszabadulunk attól a téves kényszerkép-
zettől, hogy anyagot kell létrehoznunk. A hangszeres csak rezgést hoz létre, amely a környe-
ző részecskék ingamozgása révén hullámként terjed tovább, s e hullám fenntartásához továb-
bi, de a kezdeti pillanathoz képest már csak kisebb energiára van szükség. A hang terjedésé-
re nem szükséges energiát pazarolnunk, azt meggátolni is nehezen, meggyorsítani pedig egy-
általán nem tudjuk, erre irányuló igyekezetünk mindig fordítva sül el. Az egyetlen, amit tehe-
tünk, hogy megpróbálunk ideális feltételeket teremteni a rezgés beindulására és fennmaradá-
sára, azaz minél tökéletesebb rezonáns teret igyekszünk képezni a hangkeltés környezetében. 
Ez egyébként a hangszerépítők egyik legfőbb feladata is, s ugyanúgy az akusztikusoké, akik 
a hangversenytermek belső kialakítását megtervezik. Ebből a munkából a hangszeres jócskán 
ki kell, hogy vegye a részét, mikor a hangot képzi. Az elv, miszerint hullámot gerjesztünk, de 
nem terjesztünk (legfeljebb terjedni engedünk) a zenéléskor, pálfordulást hozhat a hangkép-
zésben is, alapvetően megváltoztathatja a hangképzésről alkotott képzeteinket.

Az ilyen értelemben hatékony hangkeltéshez hangszerének és saját testének természe-
tét minél aprólékosabban ismernie kell a zenésznek. Ez is csak részben tárgyi tudás kérdé-
se, nagyrészt intuitív munka, de már nem a művészi valóság, hanem az objektív fizikai világ 
körén belül történik. A teremtő képzeletnek azonban itt is nagy szerepe van. Minden haladó 
zenész tudja, mennyit segít, ha elképzeli, hogy a hang magától árad, szinte erőkifejtés nélkül, 
vagy ha testének fesztelenségét szuggerálja magának.

Miközben képzeletünk egyik szinten a zenemű virtuális világában terelgeti a hangot, a 
zene anyagát, evvel egyidejűleg a hangrezgés ideális előállítására is nagy figyelmet kell for-
dítanunk a tényleges fizikai körülmények között. És akkor még nem szóltunk a közönséggel 
való kommunikációról vagy saját hétköznapi énünk jelenlétéről és egyéb területekről, ahol 
öntudatunknak, idegrendszerünknek, fizikumunknak és érzelmeinknek helyt kell állnia. Ebből 
is kiviláglik, mennyire sokrétű tevékenység, a fizikai és képzeletbeli átélés és cselekvések 
milyen szövevényes egysége a zenélés. Sok ezer oldalt írtak már arról a bonyolult élményről 
és feladatról, ami egy zenész számára egy pillanatban összesűrűsödő, de mindig változó létér-
zés, és amit én most két sarokpont közé próbáltam meg felvázolni: a zenei hang mint valósá-
gos fizikai rezgés – és mint az anyag művészi metaforája. De sohasem fogjuk tudni fogalmi-
lag rögzíteni ezt a jelenséget, ezért hát kénytelenek leszünk továbbra is zenélni.

Tolnay Imre festménye
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SZABÓ BALÁZS

Zene és szó
Szenci Molnár Albert zsoltárfordításairól

(A Genfi zsoltároskönyv megjelenésének 450. évfordulójára)

2009 és 2014 között a református egyház nagyszabású programok – konferenciák, kiállí-
tások, hangversenyek – sorával emlékezik a nagy genfi reformátorra, Kálvin Jánosra (1509–
1564), születésének 500., halálának 450. évfordulója előtt tisztelegve. Az ünneplésből ter-
mészetesen a magyar tudományos élet is aktívan kiveszi a részét: nem szükséges e helyen 
Kálvinnak kultúránkra gyakorolt óriási hatását hangsúlyozni. Jelen tanulmány ennek a hatás-
nak most csupán egyetlen vetületére, az 1562-ben megjelent Genfi zsoltároskönyvre, illetve 
annak 1607-ben napvilágot látott magyar fordítására koncentrál.1

A nagy reformátorok zenei érdeklődése és képzettsége, az egyházzenéről, annak céljáról és 
feladatáról vallott felfogása igen érdekes probléma, mely semmit sem veszített aktualitásából: 
az általuk lefektetett alapelvek a mai napig erősen befolyásolják a protestáns egyházak zenei 
viszonyait. Az evangélikusok jártak talán a legjobban: Luther Mártonnak a muzsika iránti 
különleges fogékonysága közismert tény. Noha mindenekelőtt szövegíróként tevékenykedett, 
gondosan felügyelte a szövegekhez utólag társított melódiák kiválasztását és átdolgozását. 
Ihlető környezetében egész muzsikus és költőkör tevékenykedett, élén Johann Walter tergaui 
kántorral. Maga is komponált: legismertebb éneke a számtalan feldolgozásban ismert „Ein 
feste Burg ist unser Gott”, vagyis az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű korál. A német evan-
gélikus gyülekezeti ének a következő évszázadokban számos mester, mindenekelőtt Johann 
Sebastian Bach zenéjének alapjává, állandó inspirációs forrásává vált; az evangélikus isten-
tiszteleteken pedig a muzsikának máig igen nagy szerep jut: mind az énekes, mind a hangsze-
res (elsősorban orgona-) zene a liturgia fontos része.

Svájc német részében Zwingli Ulrik indította el a reformációt. Bár ő is zeneértő és zené-
ben jártas (a hangszeres zenében is képzett) teológus volt, az egyházzene kérdései nem külö-
nösebben foglalkoztatták, a gyülekezeti éneklésnek nem tulajdonított különösebb fontosságot.

Álláspontját tekintve Luther és Zwingli között foglal helyet Kálvin János. Két nagy kor-
társától eltérően ő nem rendelkezett sem különösebb költői, sem különösebb zenei tehetség-
gel, ám felismerte a zene, az ének emberi lélekre gyakorolt, semmi mással nem helyettesít-
hető hatását, s igyekezett helyet találni neki az általa kidolgozott liturgikus rendben. Némileg 
ellentmondásos, hogy csekély zenei adottságai ellenére mégis az ő inspirációjának köszönhe-
tő a protestáns egyházzenének a lutheránus korálrepertoár mellett legnagyobb értéke: a Genfi 
zsoltároskönyv. 

1537. január 16-án nyújtotta be Genf város tanácsához Kálvin a genfi egyház szervezetéről 
szóló emlékiratát. Az egyházi éneklésről a következők olvashatók benne:

A Zsoltárok, amelyeket az egyházban való éneklésre kívánatosnak tartunk, amint erre 
példa az óegyház és Pál tanúsága, aki jónak mondja a száj és szív egyességéből való 
éneklést. A zsoltárok tudnak arra indítani, hogy szívünket Istenhez emeljük, és olyan 
buzgóságra fakasztani, hogy Őt segítségül hívjuk és nevének dicsőségét dicséretekkel 
magasztaljuk.

Amikor 1538-ban a reformátornak – rajta kívül álló okok miatt – el kellett hagynia Genfet, 
előbb Bázelbe, majd Strasbourgba utazott. Utóbbi városban virágzó német nyelvű zsoltárének-
lésre talált, mely láthatóan felkeltette érdeklődését és a gyülekezeti zsoltáréneklés kérdésének 
továbbgondolására késztette. Ennek jele első, 22 éneket tartalmazó kis zsoltároskönyvecské-
je, mely „Néhány zsoltár és dicséret énekre” címmel 1539-ben jelent meg Strasbourgban (19 
zsoltár mellett Simeon éneke, egy Tízparancsolat és egy Hiszekegy-ének is benne foglaltatott).

Genfbe való 1541-es visszatérése után az egyházi ének problémája továbbra is napirend-
jén maradt. Munkájához ekkorra megfelelő társra lelt Clement Marot párizsi udvari költő 
személyében, aki már ennek előtte is foglalkozott a zsoltárok francia fordításával. (1533 

1 A tanulmány a II. Székesfehérvári Református Napok keretében, a székesfehérvári Budai úti Református temp-
lomban 2009. október 18-án megtartott előadás kibővített változata. A hangversennyel összekötött előadás – isme-
retterjesztő jellegéből fakadóan – csupán a szakirodalomban megtalálható legfontosabb ismeretek összefoglalásá-
ra törekedett, s nem tekintette céljának új tudományos eredmények felmutatását.



31

és 1536 között 33 éneket meg is jelentetett, melyek a művelt körökben igen nagy népsze-
rűségnek örvendtek, 1542-ig számos kéziratos másolatuk született.) Amikor a költőt 1542-
ben eretnekség vádja miatt száműzték Párizsból, Kálvin hívására Genfben telepedett le. 
Együttműködésük eredményeképpen ugyanebben az évben jelent meg a genfi egyház első 
ágendáskönyve, Marot 30 és Kálvin 5 zsoltárfordításával. A költő 1543-ig további 56 ének 
költői átdolgozását készítette el, melyek közül a református énekeskönyvek 51-et tartottak 
meg: 49 zsoltárt, Simeon énekét és a Tízparancsolatot. (Jellemző Kálvin csak az ügyet néző, 
minden egyéni hiúságtól mentes személyiségére, hogy 1543-ban visszavonta a maga fordítá-
sait, hogy helyet adjon Marot sokkal költőibb verzióinak.)

A mozgalmas párizsi élethez szokott poéta azonban nem érezte jól magát Genf puritán lég-
körében: 1544-ben elhagyta a várost, s még ugyanebben az évben meghalt Torinóban. Halála 
után Théodore de Bèze vette át a szövegek gondozásának feladatát, aki – bár elődjénél kisebb 
költői invencióval bírt – magas színvonalú munkát végzett. A százötven zsoltár szövegének 
teljes lefordítása 1562-re fejeződött be.

A szövegekhez tartozó dallamokat rendkívüli gonddal alakították ki, eleve azzal a cél-
lal, hogy megszólaltatásában a teljes gyülekezetnek részt kell majd vennie. Kálvin egyházá-
ban ugyanis a gyülekezet egy szólamban, orgonakíséret nélkül énekelt (még jóval a reformá-
tor halála után is), az éneklést tudomásunk szerint a diákok kórusa előénekesként („chantre”) 
vezette. (Kálvin maga ajánlotta, hogy az új énekeket először az ifjak és a gyermekek tanulják 
meg, s ők adják tovább a gyülekezet felnőtt tagjainak. 1556-ból fennmaradt egy pedagógiai 
célú kiadás, mely az addig elkészült 89 dallamot a szolmizáció módszerével tanítja.) A másik 
különlegesség: a hívők könyvet használtak az énekléshez (ez manapság magától értetődik, ám 
akkoriban korántsem volt az: az evangélikus gyülekezetekben például a 18. századig nem vit-
ték magukkal az énekeskönyvet az istentiszteletre).

A genfi zsoltárdallamok számos forrásból eredeztethetők: néhány flamand eredetre lát-
szik utalni, a legtöbb azonban egykorú népies vagy ismert francia világi dallamok motívuma-
inak felhasználásával készült. Természetesen a gregorián befolyása is kimutatható bennük: a 
legnépszerűbb, legdallamosabb műfajai, a himnuszok és a szekvenciák közül többet felhasz-
náltak az énekszerzők. Kálvin szigorúságát ismerve az persze valószínűtlen, hogy valamely 
korabeli „sláger” a gyülekezet számára más szöveggel ismert dallamát egy az egyben átvet-
ték volna! Ahogy fogalmazott:

A nyilvános imádkozásnak kétféle módja van: az egyik az, amit egyszerűen élőszóval 
mondunk el, a másik pedig az éneklés formájában elmondott imádság. […] Keresés 

Radosza Attila festménye
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céljából, bármerre is fordulunk, nem fogunk találni sem jobb, sem alkalmasabb éne-
ket, mint Dávid zsoltárai, amelyeket a Szentlélek jelentett ki. […] Azért nagyon kell 
vigyáznunk, hogy itt visszaélés ne történjen. Nagy különbségnek kell lenni az olyan 
dallamok között, amelyeket az emberek saját gyönyörűségükre énekelnek a fehér asz-
talnál, és a zsoltárok dallamai között, amelyeket a templomban Isten színe előtt éne-
kelnek. Mindenkor megszívlelendő Szent Ágoston tanácsa, hogy templomi énekeink 
dallama ne legyen könnyed és csapongó, hanem legyen bennük erő és magasztosság.

A 150 zsoltárhoz összesen 125 dallam társul. Mai tudásunk szerint három genfi kántor 
alkotta meg őket: Loys Bourgeois, Guillaume Franc és egy Péter (Pierre) mesternek nevezett 
zenész.  (Utóbbi pontos személyazonosságát ma már lehetetlen megállapítani, a kutatások az 
akkoriban Genfben dolgozó Pierre Davantès-szal azonosítják a legvalószínűbben.) A két szö-
vegíró és a három dallamszerző által alkotott „team” szigorú elvek mentén hozta létre e rend-
kívül egységes énekgyűjteményt: a bibliai szöveget a lehető legpontosabban strófikus versek-
ké alakították át, minden hozzátétel és magyarázat nélkül, s hozzá mindössze kétféle ritmus-
értéket használó, lehetőleg egy oktáv hangterjedelmen belül maradó, jellegzetesen méltóság-
teljes, emelkedett szellemiségű melódiákat társítottak. A munka sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a Genfi zsoltároskönyvet 1562-es megjelenésétől kezdve azonnal használatba 
is vették, s 1565-ig nem kevesebb, mint 63 kiadása jelent meg. A használat – a mai gyakor-
lattól eltérően – a teljes könyvre vonatkozott: a genfiek a heti három alkalommal tartott isten-
tiszteletek alkalmával féléves ciklusokban, évente kétszer elejétől végig elénekelték mind a 
százötven zsoltárt.

A genfi zsoltárdallamok ezzel együtt korántsem indították el a művészi feldolgozások 
olyan gazdag áradatát, mint az evangélikus korálok. Az énekeskönyv recepciójának külön-
legessége azonban, hogy egy neves zeneszerző egységesen, elejétől a végéig feldolgozta: 
Kálvin kortársáról, az 1505 körül született és 1572-ben (a Szent Bertalan-éji vérengzésben) 
elhunyt Claude Goudimelről van szó, aki már neves zeneszerzőként fogott hozzá a melódi-
ák többszólamú vokális kompozíciókba való beépítéséhez. Három sorozatot készített, a nehe-
zebbtől a könnyebb megoldások felé haladva. Az első sorozatban bonyolult polifóniájú, 3–6 
szólamú zsoltármotettákat komponált (1551), másodjára kevésbé összetett, de még mindig 
polifón kíséretet szerkesztett a melódiákhoz (1564); a harmadik változat egyszerű, akkordikus 
köntöst szabott a tenor szólamában felhangzó dallamoknak (1565). Ez a kiadás hamar rendkí-
vüli népszerűségre tett szert, amit számos újranyomtatása bizonyít.

Tudni kell azonban, hogy Goudimel kórusai nem liturgiai célra íródtak: házi istentisztele-
tek, imaórák számára komponálta őket. Ennek okát keresve számtalan formában találkozni a 
sommás kijelentéssel, miszerint Kálvin valamiféle szigorú puritanizmus jegyében a reformá-
tus egyházból száműzte a művészi zene minden formáját, s kizárólag a legegyszerűbb (mond-
hatni: primitív) egyszólamúságot tűrte meg benne. (Egyes kritikusok ebben a tényben látják a 
református egyházzene máig viszonylagos szegényességének okát.) Nos, a reformátor az egy-
szólamú istentiszteleti éneklés kettős igazolását abban látta, hogy 1. az ősegyház gyakorlatá-
ra megy vissza; 2. felbuzdítja a szíveket az imádságra. Könnyen belátható, hogy az utóbbi fel-
adatnak úgy tudnak leginkább megfelelni az énekek, ha szövegüket minden pillanatban meg 
lehet érteni: ez a feltétel pedig sokkal könnyebben teljesül egyszólamú előadás esetén, mint-
ha a melódia bonyolult többszólamú szövet részeként jelenik meg. (Goudimel külön is ügyelt 
erre a szempontra a maga feldolgozásaiban!) Nem lehet tehát kizárólagosan kijelenteni, hogy 
Kálvint valamiféle vak zeneellenesség jellemezte volna. Arról van szó inkább, hogy az egy-
házzene kizárólagos célját az igehirdetés szolgálatában jelölte ki. (Goudimel mellett termé-
szetesen mások is foglalkoztak a zsoltárdallamok feldolgozásával: olyan mesterek nevét kell 
itt megemlítenünk, mint Claudin le Jeune, Jan Pieterszoon Sweelinck, Clément Jannequin és 
Orlando di Lasso.)

A zsoltárszövegek verses fordításának divatja francia eredetre tekint vissza, a 15. szá-
zad utolsó évtizedéből nyomtatott kiadásban is számos francia nyelvű verses zsoltárpara-
frázis maradt fenn. A francia költemények színvonalával a németek egy ideig nem verse-
nyezhettek, az elébük állított minták gondos tanulmányozása azonban egyre jobb teljesít-
ményekre ösztönözte őket is. Paul Schede 1572-ben kiadott, 50 zsoltárt tartalmazó fordítása 
például költői nyelvének gazdagságában és a fordítás pontosságában már minden tekintet-
ben állta a sarat a szomszédnép eredményeivel. Ambrosius Lobwasser königsbergi jogász-
professzor egy évvel később, 1573-ban megjelent, a teljes Genfi zsoltároskönyvet feldolgo-
zó fordítása azután még nagyobb népszerűségre jutott. Ez a verzió szolgált Szenci Molnár 
Albert (1574–1634) magyar zsoltárfordításának alapjául. (Előtte egyébként latin, olasz, spa-
nyol, holland, cseh és lengyel nyelvre is lefordították a zsoltárokat, különösen Spetha latin 
verziója volt kedvelt.)
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Szenci Molnár 1596-ban, Genfben járva hallotta Bèze prédikációját, s minden bizonnyal 
a zsoltáréneklés gyakorlatáról is közvetlen tapasztalatokat szerzett. Munkájához a követke-
ző lökést feltehetően 1602-ben kapta, amikor Clément Duboys francia lelkész vendége volt 
Frankfurtban – segítségét utóbb igénybe is vette a fordítás munkájában. A zsoltárok magyar 
nyelvre való ültetésének 1606. március 9-én fogott neki Altdorfban, május 29-ig 100 zsoltárt 
fejezett be. Ekkor szünetet tartott, szeptember 1-jén kezdett újra munkába, s szeptember 23-án 
készült el a teljes szövegel.

Már az anyag mennyiségét tekintve is hihetetlen teljesítmény ez, melyet a feladat össze-
tettsége csak még értékesebbé tesz. Jóllehet Molnár a maga fordítását a német verzió alap-
ján készítette, szövegét a genfi zsoltárok már meglévő, a francia nyelv lejtésére szabott dalla-
maival is össze kellett egyeztetnie. Belátható, hogy a két nyelv ilyetén kombinálása komoly 
nehézségekkel járt. 

Ráadásul a 150 zsoltárszövegben 110 féle versszakforma fedezhető fel, s a rímelés is a leg-
nagyobb változatosságot mutatja. Molnár hol a hangsúlyos verselés segítségével törekedett 
az eredeti ritmus visszaadására, hol a korabeli magyar költészetben újszerű módon jambi-
kus, néha trochaikus ritmusú verselést alkalmazott. A vitás helyeken láthatóan mindig a meló-
dia alapján korrigált (javítva a német verzió esetleges verselési hibáit). A végeredmény óriási 
jelentőségű a magyar irodalom történetében; Csomasz Tóth Kálmán, a református himnológia 
kutatója így értékelte:

Hogy ez minőségben-mennyiségben mekkora teljesítmény volt, azt mai ember nem is 
tudja felmérni. Akár az akkori magyar nyelv kifejezésbeli gazdagságát, akár verselé-
si-formai hajlékonyságát tekintve, Molnár Albert zsoltárversei, egyedül Balassa Bálint 
költeményeit kivéve, messze meghaladják mindazt, amit a magyar verses irodalom a 
XVII. század elejéig, sőt jóval azutánig létrehozott.

A nagy mű 1607-ben a németországi Herbornban jelent meg először „PSALTERIUM 
UNGARICUM. Szent David Királynac és Prophetanac Szaz otven Soltári” címmel; latin 
és magyar ajánlása IV. Frigyes rajna-pfalzi grófhoz és választófejedelemhez, valamint 
Móric hesseni tartományi grófhoz szólt. Molnár magvas Előljáró beszédet is csatolt a 
kiadáshoz, melyben beszámolt munkája előzményeiről, indítékairól, a magyar éneklés 
és verselés problémáiról, a fordítás nehézségeiről. A kiadvány 1608-ban újra megjelent 
Hanauban, majd 1612-ben Oppenheimben, az ott kiadott magyar Bibliával együtt. Az 
oppenheimi Biblia zsoltárrésze végén (függelékként) 73, részint XVI. századi, részint új 
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magyar ének is helyet kapott, köztük zsoltárparafrázisok. A zsoltárokat 1635 óta közlik 
az ún. debreceni típusú magyar énekeskönyvvel egybekötve: ezekben a kiadásokban a 
könyv hátsó részében foglaltak helyet, az 1806-os énekügyi reform helyezte át őket az 
énekeskönyv elejére: oda, ahol ma is megtalálhatóak.

De következzék most egy példa! A 134. zsoltár szövegét Károli Gáspár 1590-re elkészült 
Biblia-fordításában így adja meg:

Az Úr szolgáinak Isten-imádásra való serkentése

1. Nosza, áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak, a kik az Úr házában álltok 
éjjelente!

2. Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen, és áldjátok az Urat!
3. Áldjon meg téged az Úr a Sionról, a ki teremtette az eget és a földet.

A Genfi zsoltároskönyvben e zsoltárt Théodore de Bèze foglalta versbe, dallamát Bourgeois 
komponálta. Francia szövege:

1. Or sus, seruiters du Seigneur / Vous qui de nuict en son honneur / Dedans sa maison   
le seruez / Louezle, et son nom cleuez.

2. Leuez les mains au plus sainct lieu / De ce tressainct temple de Dieu / Et le los qu’il 
a merité / Soit par vos bouches recité.

3. Dieu qui a fait, et entretient / Et terre et ciel par son pouuoir / Du mont Sion, ou il se 
tient / Ses biens te fac apperceuoir.

A Lobwasser-verzió:

1. Ihr knecht des Herren allzugleich / Den Herren lobt im himmelreich / Die ihr in 
Gottes hauss beynacht / Als seine diener hüt und wacht.

2. Zum heiligthumb die händ auffhebt / Lob ehr und preiss dem Herren gebt / Dancksaget 
ihm von hertzen grund / Sein lob stets führt in ewerm mund.

3. Gott der geschaffen hat die welt / Und alles durch sein krafft erhält / Der segne dich 
vom berg Sion / Mit seinen gaben reich und schon.

Ezek ismeretében kellett Molnár Albertnek a maga verzióját megalkotnia:

Éjtszakai dícséret a templomban

1. Úrnak szolgái mindnyájan / Áldjátok az Urat vígan / Kik az ő házában éjjel / 
Vigyázván, vagytok hűséggel.  

2. Felemelvén kezeteket / Dícsérjétek Istenteket / Szívből néki hálát adván / Őt áldjátok 
minduntalan.

3. Megáldjon téged az Isten /A Sionról kegyelmesen / Ki teremtette az eget, / A földet és 
mindeneket!

Az egyformán nyolc szótagú egységekből álló, négysoros strófaszerkezet a középkori 
zeneelmélet tónusrendszere szerint úgynevezett hypo-ión, ma dúrnak nevezett hangsorú, az 
első három sorban ráadásul ugyanazzal a ritmusképlettel élő dallamával társul. Az egyik leg-
népszerűbb, legtöbbet énekelt zsoltár a mai református gyakorlatban, szövege miatt egyaránt 
alkalmas a legkülönbözőbb ünnepi alkalmakon való használatra, a templomszenteléstől kezd-
ve a lelkészbeiktatáson át az esküvőig és a keresztelőig.

Mármost jól látható, hogy Molnár (nyilván a francia szöveg mintájára is) az első strófában 
megbontotta a kiegyensúlyozott versszerkezetet, amikor a harmadik sort a metszetet áttörve a 
negyedikben fejezte be: „Kik az ő házában éjjel vigyázván – vagytok hűséggel.” Iskolapéldája 
lehetne a szó és zene olykor divergáló kapcsolatának: míg a Biblia verziója világosan eliga-
zít a „szereplők” vonatkozásában, ha a dallam tagolása szerint énekeljük a zsoltárszöveget, itt 
esetleg úgy is értelmezhetjük a szöveget, hogy Istennek a templomban éjjel összegyűlt szol-
gáira valakik (mondjuk: őrtállók) hűségesen vigyáznak – pedig maguk az Istent áldó szolgák 
a templom éjjeli hűséges felvigyázói!

Érdemes felfigyelni ugyanakkor a második strófa párokba rendeződő igealak-használatá-
ra: felemelvén – dícsérjétek / adván – áldjátok; vagy ugyanebben a strófában a kezeteket – 
Istenteket rímjátékára. Molnár ugyanakkor nem rabja saját megoldásainak (esetleg idő hiányá-
ban nem talált jobb verziót?): a második strófa második sorpárjában eléggé szabadon értelme-
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zi a rímet (hálát adván – minduntalan).2 Szerkezetében is ez a legkiegyensúlyozottabb stró-
fa: rövid szavak gondos kiválogatásával a nyolc szótagos sorokon belül négy-négy szóta-
gokra (egy/két szó) bomlanak a félsorok. Pontosan az ellentétét látjuk a harmadik strófában: 
kaleidoszkópszerűen színes a különböző szótagszámú, a négy szótagos kis egységek határa-
in állandóan átlendülő szavak és a szépen összecsendülő rímek kavalkádja. Ez a sokszínű-
ség még figyelemreméltóbb, ha meggondoljuk: a ritmusértékek szempontjából a dallam min-
dig ugyanaz, első három sora 1 hosszú – 4 rövid – 3 hosszú hangból, a záró sor 3 hosszú – 2 
rövid – 3 hosszú hangból áll.

Molnár Albertnek történelmünk egyik legsötétebb korszakából idevilágító zsoltárfordításai 
(az anyag méretéből fakadóan itt-ott felbukkanó, meg-megdöccenő, kevésbé ihletett megol-
dások ellenére) a magyar nyelv és nyelvi gondolkodás egy olyan őserejű és egészséges álla-
potát mutatják, melynek szépségét-értékét aligha vitathatjuk. Nincs méltóbb megfogalmazá-
sa ennek a Németh Lászlóénál:

Molnár Albert visszaadott valamit Dávid királynak, amit Marot és Béza elvett tőle. 
Nem dúlhatta szét az adott dallamú francia verseket, de elmélyítette s biblikusakká tette. 
Panaszkodik, hogy a hosszú magyar igékkel nehéz volt a rövid francia igék értelmét visz-
szaadni. De épp ez a nehézség s ezek a hosszú igék teszik az ő zsoltárait komolyabbakká 
és sötétebben zengőkké. Kevesebb a finnyásság s több az erő bennük. Ritkábban viszi át 
egy sor értelmi szólamát a másik sorba, nem olyan folyamatos, mint Marot, de sorai erő-
vel odavetett foltok. A Marot zsoltárait udvaronc írta, a Molnárét próféta fordította. […] De 
van ebben a verseskönyvben még valami. Az, ami az ébredő kultúrák első igazi művésze-
iben mindig is meghatotta az embert. Érzem az ellenállást, amely ellen ezek a versek íród-
tak. Érzem az anyagnak a visszaütését, melyet a költőnek újra és újra le kellett bírnia. Ez 
a harcban fogantság az, ami a primér irodalmi alkotások és a kópiák közt a lényegbe vágó 
különbség. […] Csodálatosan fiatalok ezek a zsoltárok, mert amikor keletkeztek, egy szü-
lető kultúra fiatalsága voltak. Érzem a megoldott nehézség fölötti örömet s a romlatlan, de 
ellenálló magyar szavakat maga alá gyűrő férfierőt, valami nyelvújítás előtti tisztaságot: a 
magyar kálvinizmus hajdani hevét.
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got ismert, tehát a rímek összehangzásában nem szabad „mai füllel” végleges ítéletet mondani.



36

Radosza Attila festménye



37

 Aki játssza az építészet 
szimfóniáját

Winkler Gábor építészt Kottmayer Tibor kérdezte

Szalagablak párkányán régi „dán” rádió. Nagy hangfalak az asztal alatt. Halk zene. 
Világvevő. A falon pár rajz, és egymással szemközt két óra. Naponta más, és mindig ugyanaz.

Az építészettörténet tanára és a műemlékvédelemé. Szerdán és pénteken főépítész Pápán, ked-
den tervezőmérnök, új ház, fölújítás, projekt, konzultáció, hétfőn, ha lehet, férj és még kicsit apa, 
csütörtökön társadalmi ember, Europa Nostra, ICOMOS, Falu- és Városvédők „… si est vita …”. 
Huszonhárom éve ismerem. Tizenhárom éve tanítunk együtt, én csak itt, ő fáradhatatlanul két-
három helyen. Minden héten megy a „zenészekhez”, a zsinagógába. Ezt csak egy győri érti, ő sem 
teljesen, és milyen könnyű félreérteni. Tehát szabatosan: a zeneművészeti kar hallgatóinak heten-
te kétórás előadást tart építészet- és művészettörténetről az egykori zsinagóga mellett álló iskola-
épületben, amely ma a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének épülete. 

A fennmaradó időben akadémiai doktor, a vonaton cikket ír és olvas, aztán ha megérkezik, 
bekapcsolja a rádiót vagy a lejátszót, és halk zene szól. Az időben létrejövő szerkezet, amely 
ma már ismételhető ugyan, de a térben csak hangja van, mégis csodálatos mérnöki szerkezet. 
Melegénél pihen meg a megfagyott muzsikus1. Fényénél keresi a következő szót, mondatot.

Induljunk innen.
Az egyetemen, közös tanszéki szobánkban beszélgettünk. Azt mondta: küld egy cikket, 

illetve kettőt, 1975-ből, egy Mahler-hangversenyről. Induljunk innen. A Hetediktől2. Aztán 
a beszélgetést a Páva utcában folytatjuk. A házat Jurcsik Károly3 tervezte, magastetős panel.

– Az építészet világképet közvetít: ezt úgy magyarázom el hallgatóimnak, hogy gondolja-
nak saját szobájukra. Ez itt a szobám: én-világmodell. 

Örülök, hogy itt kezdjük a beszélgetést. Gábor az íróasztalnál ül, én a könyvespolc mellett 
a sarokban, egy alacsony fotelban. Mindennek története van. Ahol nem könyvek, kéziratok, 
lemezek vannak, az íróasztal mögött a falon képek, családi galéria. Két újvárosi látkép között 
egy komoly férfiportré.

– A hatvanas évek második felében, az egyetem után építésvezetőként kezdtem dol-
gozni Győrben. Három év a kivitelezésben. Lakásépítkezéseket vezettem: Bartók Béla út, 
Szabolcska utca, Ipar utca. Ez fontos iskola volt. Háromszáz ember munkáját irányítottam, 
vigyáztam a rendre, testi épségükre – és kéthetente fizetést osztottam. A nagynénémnél lak-
tam albérletben. Ha azt akartam, hogy békén hagyjanak, akkor kimentem a Rába-partra és fes-
tettem. Ezek a képek is akkor készültek.  Az egyiken a zsinagóga tömege látszik, a másikon a 
szigeti templom tornya magaslik a háztetők fölött.

– Akvarell?
– Hasonlít, de nem az, fedőfesték. Szerettem használni. Az újvárosi gyerekek odajöttek és 

nézték. Ami nem sikerült, azt nekik adtam. Amikor ezt a két képet professzortársam, Ekler 
Dezső meglátta, meglepődött, mert később inkább csak rajzokat készítettem.

– És a két kép között a portré?
– Handler Nándor4, aki eleinte németesen használta nevét: Ferdinand Handler. Amikor cég-

tulajdonos lett, áttért a magyarra. Bécsben előadást tartottam róla az egyetemen, egy ottani 
rokon hozta el megmutatni a képet. Tirolban, egy vadászházban lőtáblának használták, látsza-
nak a golyónyomok. Onnan szerezte, és az előadás végén nekem adta. Ajándékozólevéllel vet-
tem át. Ez még a nyolcvanas években volt. Azóta többször vissza akarta szerezni a rokonság, 
de itt maradt. Olajkép, kicsit mögém néz, a távolba.

– Miért került a főhelyre?
– Utolsóéves voltam az egyetemen, Sódor Alajos tanár úr5 előadását hallgattam a XIX. szá-

zadi és a modern építészetről. Azt mondta, hogy aki ír egy nyolcvanoldalas tanulmányt bár-
mely XIX. századi építészeti témáról, az megajánlott jegyet kap. Nyomába eredtem Ferdinand 
Handlernek. Ő Sopron historizáló építészetének meghatározó egyénisége volt, élete végéig 
„Architekt”, építész, így is írta alá rajzait. Ez azt jelenti, hogy tervet nem adhatott be, azt csak 
az apja, aki építőmester és jó üzletember volt.  A nagyapa, Jakab is jó szakember, építőmes-
ter, neki köszönhetjük a győri székesegyház klasszicizáló nyugati homlokzatát. De Ferdinánd 
volt az igazi tehetség, aki megelőzte korát. Vele sajnos a család egyenes ágon kihalt. Aztán 
ebből a dolgozatból kisdoktori, majd nagydoktori lett. A tervezés mellett elkezdtem kutatni 
építészetét. Mivel Handler útirajzai azt sejttették, hogy kapcsolatban állhatott Karl Friedrich 
Schinkellel6 is, német és osztrák kollégáim érdeklődését is felkeltette a téma, így hívtak meg 
előadást tartani Bécsbe.
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– Ahol tizenöt éves kora óta Gustav Mahler is tanult, 1897-től pedig karmester volt, ezt 
tőled tudom. Miért fontos ez?

– Mert ahogy a zenében is nagyon fontos volt, és számomra a modern kezdetét jelentet-
te Mahler zenéje, úgy az építészetben is meghatározó ez a kor. Handler igazi zseni volt, aki 
szívvel-lélekkel át tudta élni a múltat, helyi, azaz soproni építészeti példákból merített, és ez 
az inspiráció egy saját útra vezetett. Nem hódolt be a divatnak. Épületein nagyon korán meg-
jelennek olyan elemek, megoldások, amelyet ma szecessziónak nevezünk. Egy német tanul-
mányban a „soproni Lechnernek”7 nevezik. Csakhogy ő tíz évvel korábban épített már ilyes-
fajta épületeket.  

Szokatlan egy beszélgetésben hosszan, teljes egészében idézni hatoldalnyi szöveget, egy 
kordokumentumot. Gábor kiindulópontnak küldte, én pedig megszerettem minden mondatát. 
Az aláírást, a kopott írógépbetűket, a megszólítást a borítékon. Egy nagyon letűnt kor doku-
mentumai.

Mi is történt? Egy 1975-ös Mahler-koncertről Homolya István írt kritikát: megtalálható a 
Magyar Nemzet internetes archívumában8. Homolya nem az előadást kifogásolta, hanem a 
tényt, hogy Ferencsik Mahler-művet dirigált. Erre válaszol az építészmérnök. Miután cikke 
nem jelenik meg, elküldi Pernye Andrásnak9, aki a Magyar Nemzet zenekritikusa – tehát nem 
szerkesztője – volt. Több generáció személyes ismerőse a televízióból legalább, amelynek 
akkor még csak két csatornája volt.

Két ember beszélget, akik a kultúrára és a művészetre támaszkodva élték át a létező szoci-
alizmust. És alkottak, alkotnak is. Kérem a tisztelt Olvasót, hogy most elmélyülten, ízlelgetve 
olvasson, aki élt abban a korban, az újra érezni fogja azokat az ízeket, és ez nem nosztalgia. 
Komoly tanulság lesz annak is, aki már a XX. század legvégén született.

Gábor meg nem jelent cikke bevitt szövegként, de betűhíven itt olvasható, mert az indigós 
másodpéldányt megőrizte a szerző.
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Pernye András válasza fénykép másolatban. Maguk a szavak is micsoda időtávokat hor-
doznak!
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– Miért ír egy építészmérnök zenekritikát, miért fontos, de korábbról: hogyan kerültél kap-
csolatba a zenével?

– Belenőttem a zenébe. Szüleim fiatal értelmiségiek voltak, már a háború előtt is volt otthon 
világvevő rádió és lemezjátszó is, és sok-sok lemez. A rádiókat a felszabadulás után begyűj-
tötték. Apám ebbe nem nyugodott bele, hamarosan újra lett egy Philips rádiónk. Emlékszem, 
édesapám egy bőröndben, hét bakelit lemezen hozta haza Budapestről Beethoven kilence-
dik szimfóniáját, …. és Schubert „befejezetlenét”. Bruno Walter dirigált. Esténként azonban 
inkább slágereket hallgattunk, ilyenkor szüleim táncoltak is. A négy fiú közül egyedül nekem 
volt éktelen botfülem, pontosabban hamisan énekeltem, de bennem mindig tisztán szólt a 
zene. Nagyszerű ének-zene tanáraim voltak, ők alapozták meg a zeneszeretetemet tizennégy 
éves koromig az iskolában.  Ugyan hét éven keresztül zongoráztam, ebből is valami megma-
radt. A minap, miután a zenészeket levizsgáztattam, és egyedül maradtam a teremben egy gyö-
nyörű, fekete zongorával, hihetetlen vágyat éreztem, hogy skálázzak rajta, de végül nem nyi-
tottam fel a zongorát. Én építész vagyok.

– De a cikk értően és komolyan komolyzenéről szól …
– Húsz-huszonkét évesen értem meg a komolyzenére, diáktársaimmal hallgattuk közösen 

a lemezeket. Emlékszem, évfolyamtársamnak, Török Lászlónak10 voltak a legjobb komolyze-
nei felvételei. Talán az egyik első lemezem épp ezért egy Mahler-szimfónia volt: „Melódia” 
kiadás. A Szovjetunióban játszották és sokan szerették Mahlert. Talán nem véletlen, hogy ott 
született Sosztakovics, Prokofjev, Sztravinszkij. Három különböző sors, különböző válasz a 
20. század történelmére. Én hozzájuk és Bartók Bélához is Mahleren keresztül jutottam el.

– Azt gondolom, hogy életed, tevékenységed egyik legfontosabb vonulata is ez lett: az érté-
kek, és köztük is a megbújt elveszejtésre ítélt alkotások megtalálása, dokumentálása, megmen-
tése. Ez is Handlerrel kezdődött?

– Még egyetemista koromban megdöbbenve láttam, hogyan teszik tönkre az épülete-
it. Megértettem, hogy a XIX. század építészetének számtalan értéke el fog veszni, ha nem 
lépünk közbe. Első megdöbbentő élményem az volt, amikor láttam, hogy a soproni Jókai utcá-
ban Kurcz András polgármester egykori házának romantikus kődíszeit szétdúlják, hogy az új 
„tüzép” ablak elférjen a homlokzaton. Handler építészként nem írhatta alá a terveit, ehhez 
„építőmesternek” kellett volna lennie. De büszkén vállalta alkotásait, ezért mindig elrejtet-
te a homlokzaton a maga tervezte címert, a maga és munkatársai arcképét, egy-egy árulko-
dó monogramot. A Jókai utcában csupán egy ilyen jel maradt a homlokzaton. Élete minden 
építész számára elgondolkoztató. Műveit számba véve végig tudom követni, ahogy eljutott a 
korai historizálástól a legmeglepőbb, mondhatni „modern” megoldásokig. Ebben szerepet ját-
szik az is, hogy bejárta és végigrajzolta Európát. Sokat tartózkodott Bécsben, hiszen szerel-
me a Burgtheater színésznője volt, aki gyermeket is szült neki. Gyönyörű, tragikus és tanul-
ságos élet.
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– Megírtad, megírod?
– Németül már megjelent egy 20−25 oldalas tanulmány11, és a „Sopron 19. századi épí-

tészete” könyvemben is sokat írtam róla, de egy teljes életrajz megírása még hátra van. Meg 
kell írni, ezt és sok mást is. 

– Számos saját épületet is terveztél, de úgy tapasztaltam, hogy számodra a másik építész 
alkotása talán még fontosabb, mint az önálló alkotás. Építészi alázat, vagy tisztelet?

– Egyértelműen tisztelet. Ők a kartársaim, meg kell ismerkedni velük. Megérteni logikáju-
kat, az akkori és a mai kort, hogy az ő fejükkel tudjak gondolkodni, a szívükkel érezni, lelke-
sedni, és praktikusan – tehát mai igény szerint – folytatni tudjam az ő munkájukat.

– Így készül a felújítás, a foghíjbeépítés, és a településtervezés is innen indul ki nálad. 
Azonban elméleti ember, tudós is vagy. A politikát azonban elkerülted.
− A politikával állandó harcban állok, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy eddig egyet-

len rendszer sem kedvelt különösebben …
– … nem tudott beszervezni, besorozni.
– Az építészet öntörvényű – autonóm –, ezért nem szabad manipulálni. Ahogy a divat sem 

uralkodhat az alkotás fölött, úgy a politika és gazdaság befolyása sem. Alkotni jó, és úgy kell, 
hogy az ember folyamatos párbeszédben legyen a társadalommal. Az építészt sok minden ins-
pirálja, a megrendelő, a hely, a kor és saját habitusa is. Ez ad kapaszkodót, és stimulálja, ösz-
tönzi a feladatok megoldásában. Számomra a meglévő épületek, a táji és épített környezet az 
inspiráció, és a jó cél ösztönöz. És mindig tudom, hogy milyen „kedvű” legyen az épületem. 
Az építészet csodája, hogy az alkotó elmúlik, az épületbe rejtett „hangulatot” azonban épülete 
tovább sugározza. Évszázadokon át, …. vagy ameddig el nem pusztítják. 

– Ismerjük az álláspontodat a győri Dunakapu tér kialakításáról, mi itt a lehetőség?
– Az 1970-es években készítettem egy programtervet. Ebben megelőlegeztem a most föl-

tárt bástyarészek részleges rekonstrukcióját, és továbbépítéssel egy részben fedett piactér 
kialakítását. Megdicsértek érte, és nem történt semmi. A véleményem most is ez: megőrizni, 
megmutatni és használni, méltó hivatást adni neki.

– Térjünk vissza a tudóshoz! A historizmus újraértelmezése kapcsolódik a nevedhez. A rene-
szánsz milyen viszonyban van a szecesszióval?

– Handler Nándor nagylózsi kastélya12 törékeny neoreneszánsz épület. Megjelennek benne 
az új építőanyagok, az építészt inspirálták a korszerű szerkezetek és megoldások: az együt-
tes semmiképpen nem stíluselemek egyszerű applikációja. Handler máshol is bátran használt 
öntöttvas konzolokat, és mindig újraértelmezi a tervezéskor használt eszközöket. Így és a zené-
ben is van egy közvetlen és élő kapcsolat a reneszánsz és a korai romantika között. Főképpen, 
ha mindegyik stíluskorszakból a kötetlenebb, szabadabb, jókedvű alkotásokat vesszük.

– Számomra meglepő és találó megállapítást írtál Mahler zenéje és a modern akusztika 
kapcsolatáról. Ez indokolhatja is a zeneszerző mai reneszánszát, de mi lesz, lehet a XX. szá-
zad építészetével? Digitalizálható az épület?

– A számítástechnika biztosan segít a gyakorlati munkában. Könyveimet, tanulmányaimat 
magam is számítógéppel írom. De a tervezésnél nem használom. Nekem a jó skiccpausz, a 
fotómontázs, és mindenekelőtt az ábrázoló grafika a munkaeszközöm. Mindent le lehet raj-
zolni, meg lehet értetni a hagyományos technikákkal előadva is. Amíg rajzolok, formálódik 
az épület.

– A beszélgetésből kimaradt a mérhető és mért életút, nem kerültek bele számosított ada-
tok, díjak és címek, indexált mutatók. Nem varrtam el a szálakat. Az életpéldát szerettem volna 
megmutatni, és egy kicsit azt a rád jellemző, visszafogott derűt. 

  

Gyõr, MVG étterem és konyha épülete 1973. Építész: Winkler Gábor
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1 A jelzős szerkezetet egyesek Kismarti-Lechner Jenőnek tulajdonítják, aki Rákosi Viktor (Sipulusz) egy tárcájára hivat-
kozva találta ki (http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/megfagyott-muzsikus.html), de Vitruvius 
óta tudjuk, kimondatott a zene és az építészet közötti kapcsolat. Szentkirályi Zoltán „Az építészet világtörténete” köny-
vében Leon Battista Albertire (1404–1472) hivatkozik, aki „Tíz könyvében” azt írta: „.. az arányosítás minden szabá-
lyát a muzsikusoktól kell kölcsönözni”. Aztán 1889-ben megszületett a budapesti építészhallgatók lapja, ezzel a cím-
mel. Szerkesztői közt megtaláljuk Kós Károlyt, Molnár Farkast, Árkay Bertalant. Az újság azóta is föl-föl támad.

  2 Valójában Homolya István kritikája a II. szimfónia 1975-ös koncertjéről szólt, de 1977-ben a VII. is elhangzott Bu-
dapesten, az erről írt kritikát is megküldte Gábor. Írás közben – valószínűleg József Attila versének hatására – föl-
cserélődött a kettő. Aztán javítottam a kéziratban, de „makacs sajtóhibaként” visszatért. Tehát: VII.=II.

  3 Jurcsik Károly (Pécs, 1928. január 21. – Győr, 2009. szeptember 22.) Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész. 
1986 és 1989 között  a Győr-Sopron Megyei Tanácsi Tervező Vállalat főépítésze, Winkler Gábor kollégája. Szintén 
egy életút, amely a létező szocializmus „nagypaneljeit” próbálta a hagyományhoz és a harmóniához igazítani. 

  4 Handler Nándor (1836−1888), a nevét fölvette a soproni szakképző iskola 1994-ben. Az iskola honlapján látható 
a kép, amelyről beszélünk. http://www.handler-sopron.infotec.hu/index.php?option=com_content&view=article&
id=16&Itemid=3&lang=hu

  5 Az 1960-as évek elején a negyedéves építészhallgatókkal Sódor Alajos (1920−2008) építészmérnök, egyetemi do-
cens, a műszaki tudományok  kandidátusa foglalkozott.

  6 Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), a XIX. század első felének meghatározó német építésze, jelentős épületei-
nek terveit 26 kötetben jelentette meg.

  7 Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században című könyvének kéziratát és illusztrációit több alkalommal is 
megmutatta Renata Wagner-Rieger (1921−1980) művészettörténész professzornőnek.

  8 MNO − Archívum: mno.hu/migr/, sajnos a cikk írásakor az archívum nem működött, technikai okok miatt.
  9 Pernye András (1928–1980) zenetörténész, szakíró, egyetemi tanár. 
10 Török László 1941. Kutató professor emeritus, 2004-től az MTA levelező tagja, 2010-től az MTA rendes tagja. Tu-

dományos munkásságát a 19. század építészetének kutatásával kezdte. Szakterülete:  az ókori Núbia története és 
régészete; Egyiptom hellenisztikus és késő antik művészete.

11 Architekt Ferdinand Handler (Sopron/Ödenburg) und der deutsche Frühhistorismus. Architekturverbindungen 
zwischen Deutschland und Westungarn im 19. Jahrhundert. In: Acta Historiae Artium. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, Tomus 49., 2008. 501–511. o.

12 „A Russ-ház tervének sikere alapján bízta meg a Solymossy család Handler Nándort nagylózsi kastélyuk átépíté-
sével (1881). Az alaprajz változatos kontúrját a korábbi épület adottságai határozták meg. A lépcsőház kialakítása 
nagyvonalú téralkotás; a kastély belső tereinek gazdag sorolása és gondos kialakítása jelzi, hogy Handler biztosan 
mozog a nagyobb és összetettebb építészeti feladatok világában is.” Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. szá-
zadban. Bp., Akadémiai Kiadó, 1988. 100. o.

Gyõr, Liszt Ferenc utca tömbrekonstrukció 1990. Építész: Winkler Gábor
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CZIGÁNY TAMÁS

Szent Jakab zarándokház 
és erdei kápolna

Pannonhalmi Bencés Főapátság

„Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, 
mint magát Krisztust, mert ő maga mondja 
majd egykor: ‚Idegen voltam, és befogadtatok 
engem’ (Mt 25, 35)”

(Szent Benedek Regulája 53.1)

Hely
Pannonhalma, Cseider-völgy. A Kosaras-dombon elhelyezkedő látogatóközponttól  
északnyugatra fekvő 3 hektáros terület korábban az Apátság 1900-as évek elején 
épített gőzmosodájának adott helyet. Az eldugott, csendes, fás-ligetes terület ideális 
lehetőséget nyújt az Apátságba érkező vendégek – zarándokok, családok, ifjúsági 
csoportok – fogadására, elszállásolására.

Közösségi és szállásépületek
A zarándokház önállóan is működni tudó egységei külön épületekben, a helyszín 
adottságait, erővonalait kihasználva helyezkednek el. A gőzmosoda rossz állagú 
épületrésze bontásra került, a közösségi helyiségek (étkező, előadóterem és 
kiszolgálóhelyiségek) a felújított, korábban lakóépületként szolgáló szárnyban 
és a hozzá csatlakozó új épületben kaptak helyet. A szállásépületek a telek déli 
részének enyhén emelkedő ligetes területére kerültek. A négy házból három ifjúsági 
szállás, melynek mindegyikében egy 16 fős és egy 2 fős szoba található, saját 
vizesblokkokkal. A családi szállásépületben két 6 fős szoba és egy egyágyas szoba 
található, mindegyik külön fürdőszobával és teakonyhával. Az egyágyas szoba 
az ide érkező előadóknak, lelkigyakorlat-vezetőknek biztosít nyugalmas helyet 
pihenésre, felkészülésre. Külső rendezvények kiszolgálására és alkalmi táborozók 
részére a szállásépületek mindegyikéhez egy-egy külső megközelítésű vizesblokk 
is tartozik.
A szállásépületek befogadóképessége: 67 fő.
Az épületek építészeti megformálásánál egyszerűségre, a népi építészet tiszta 
logikájának kortárs újraértelmezésére törekedtünk.

Kápolna
A zarándokház részeként épített, a terület erdős-ligetes részébe bújtatott kápolna az 
elvonulásnak, a csendes szemlélődésnek és az egyéni imádságnak ad teret.
Alapterülete 20 m2, magassága 9 m. Vízszintes vörösfenyő fagerendákból épül 
fel, a nyílások rései a máglyarakásszerű szerkesztésből adódnak. Az egyes elemek 
keményfa csapokkal kapcsolódnak egymáshoz.
A kápolnán nincs ajtó, nincs ablak, nincs benne fűtés és mesterséges világítás. Átfúj 
rajta a szél, átsüt rajta a nap. Átmeneti tér a természetben.
Az építés: közös tett, a vállalkozó, az építésziroda és építészhallgatók kétkezi 
munkájával. Felemelő napok voltak.

Építtetõ: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság

Építész tervezõk: Czigány Tamás, Cseh András, Papp Róbert
 CZITA Építésziroda
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